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RESUMO 

 

Com o alastramento da drogadição no país, surgem ações de instituições propostas a 

gerenciar a recuperação do usuário de drogas. O Estado vem propondo estratégias de 

enfrentamento pautadas em ações brandas, onde o foco é minimizar o problema, quando 

não, utiliza-se de sistemas repressivos de enfrentamento. Porém, surgem, no campo da 

religião, através de algumas igrejas cristãs, modelos de recuperação ao usuário de drogas 

por meios religiosos.  A presente dissertação objetiva identificar qual é o papel relacional 

e o significado que a religião assume no processo de recuperação do usuário de drogas, 

através de estudo do campo na Missão Batista Cristolândia em Recife/PE, visando 

sistematizar e discutir, à luz do referencial teórico, o modelo de tratamento proposto pela 

Missão Batista Cristolândia, analisando a relação entre o usuário em recuperação com o 

grupo religioso no qual participa, e que o acompanha no processo de recuperação, para 

discutir a interferência do sagrado no processo de recuperação. A dissertação está dividida 

em duas partes, na primeira há a discussão das políticas públicas e do que se está sendo 

feito ao dependente químico em recuperação e sua família. Apresenta-se ainda, o grupo 

religioso estudado, os Batistas, e o projeto Missão Batista Cristalândia. Na segunda parte, 

há a apresentação do campo de pesquisa e dos dados coletados como a discussão teórica 

acerca da dessubjetivação do sujeito usuário de drogas. Para tanto, utilizar-se-á da 

fenomenologia para estudar a relação subjetiva do usuário em recuperação com sua visão 

espiritual da recuperação e com sua relação com o mundo social existente dentro e fora 

da instituição. Como metodologia, será utilizada a "parceria cognitiva", isto é, entrevistas 

com os integrantes da instituição, numa troca aberta de reflexões. Os resultados 

demonstraram que no mesmo projeto estudado, em cada uma de suas duas fases, a religião 

assume uma significância diferente. Por fim, é constatado que a dessubjetivação 

acarretada pela dependência química tem similaridades com uma dessubjetivação 

acarretada por uma “dependência religiosa”. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade. Religião. Drogas. Modelos de Recuperação.  
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ABSTRACT 

 

With the spread of drug addiction in the country, there are some actions proposed by 

institutions to manage drug user recovery. The State is proposing coping strategies guided 

in soft actions, where the focus is to minimize the problem, if not, it uses repressive coping 

systems. However, arise in the field of religion, by some Christian churches, recovery 

models to drug users by religious means. This thesis aims to identify which is the 

relational role and significance that religion plays in the drug user recovery process, 

through field study in Missão Batista Cristolândia in Recife / PE, aiming to systematize 

and discuss, at the light of the theoretical framework, the model of treatment proposed by 

the Missão Batista Cristolândia, analyzing the relationship between the user recovery with 

the religious group in which it participates, and accompanying the recovery process, to 

discuss the interference of the sacred in the recovery process. The thesis is divided into 

two parts, the first, there is the discussion of public policy and of what is being done to 

the addict in recovery and their family. It presents also the religious group studied, the 

Baptists and the Missão Batista Cristolândia project. In the second part, there is the 

presentation of the research and the collected data field as the theoretical discussion of 

the subject desubjectivation drug user. For this purpose it will be used phenomenology to 

study the subjective user relationship in recovery with his spiritual vision of recovery and 

its relationship with the existing social world within and outside of the institution. The 

methodology will be used to "cognitive partnership", which is interviews with members 

of the institution, an open exchange of thoughts. The results showed that in the same 

project studied, in each of its two phases, religion takes on a different significance. 

Finally, it is found that the desubjectivation brought about by chemical dependency has 

similarities with a desubjectivation brought about by a "religious dependency". 

 

 

KEYWORDS: Subjectivity. Religion. Drugs. Recovery models. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As Drogas são uma temática complexa. E, na maioria dos casos, há uma 

necessidade de um conhecimento mais específico sobre essa “realidade”. Como a maioria 

das pessoas ditas normais, nunca se espera que alguém próximo a você entre no “mundo 

das drogas”, ainda mais quando é uma pessoa que você considera um irmão. Foi por esse 

irmão, que este pesquisador deu entrada em um mundo desconhecido. Uma bela noite, 

um grande amigo pede para conversar sobre um assunto sério. A conversa tomou um ar 

mais sério ainda quando esse pedido foi feito tarde da noite. Mas se um amigo precisa de 

você, você vai ao encontro dele para ajudar. 

Depois de uma hora de conversa sobre os mais variados temas, vem a pergunta 

chave: o que está acontecendo? E depois de mais uns trinta minutos sendo enrolado por 

ele, que estava com medo e vergonha de dizer o que se passava, houve um tiro no escuro, 

sem fé nenhuma de que iria acertar o alvo: você está envolvido com drogas? Veio então 

o desabafo de desespero: um choro compulsivo em uma praça, sem paredes e sem 

pudores, seguido de um não saber o que fazer com tal situação. Como a maioria das 

pessoas, as drogas só fazem alguma diferença na vida de alguém se, e somente se, você 

for afetado por elas: se for assaltado por um “drogado”, se na sua rua mora o “trombadinha 

drogado”, se você tem um parente que tem problemas com a bebida, dentre alguns outros 

poucos motivos que venham a tocar sua vida. Mas, fora isso, drogas é um problema dos 

outros. 

E ali estava uma situação que era extremamente pessoal. O que fazer? Não sabia. 

Como proceder? Não sabia, o que dizer? O que um amigo diria: “estamos juntos nessa! 

Vai dar tudo certo! ”. Mais clichê, impossível, mas era da mais pura sinceridade. Nos dias 

seguintes, as leituras sobre drogas começaram a fazer parte da rotina. Entender a questão 

era entender o que se passava na cabeça de um amigo, pois, o mundo das drogas era, 

naquele ponto, extremamente real.  

Com o avanço dos estudos, concomitantemente ao avanço da graduação, veio a 

monografia, e com ela uma pergunta norteadora: no município em que vivo, qual é o 

percurso que um usuário de drogas, que quer sair das drogas, deve percorrer para 

conseguir sua recuperação? E com a resposta, mais inquietações. Os resultados 

demonstraram uma realidade complicada para a recuperação de qualquer indivíduo que 

optasse pela esfera pública para sua jornada em busca da recuperação.  
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Contudo, o amigo estava lá, sendo apoiado, sendo recuperado pelo simples fato 

de ter apoio. Então recuperação tem a ver com apoio de iguais? Não sabia da resposta. 

Porém sabia que existiam lugares que teoricamente ofertariam esse apoio: as 

comunidades terapêuticas. Paralelamente a isso, os olhos foram abertos para observar que 

existiam mais pessoas com “problemas com drogas”. Os alunos da escola em que 

lecionava. Era preciso falar o que as drogas eram. Era preciso rasgar o véu do tabu, 

quebrar as portas de madeira velha e trazer tais discussões para o meio da roda. Um 

projeto fora criado, um espaço para discussão e debates fora formado. As drogas faziam 

parte de um bom pedaço da vida agora. Debates com adolescentes e jovens, papo aberto, 

papo cabeça, papo seguro. Mostras na escola, palestras com profissionais da área, visitas 

a comunidades terapêuticas. Foi um projeto que sacudiu uma escola de interior. 

Foi quando apareceu um projeto que estava revolucionando o mundo das drogas: 

A Missão Batista Cristolândia. E paralelamente a ele, uma especialização na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre prevenção ao uso de álcool e outras 

drogas. Um bom casamento. Houve a primeira aproximação com a Missão Batista 

Cristolândia, a pesquisa realizou-se na Fase Missão, na cidade do Recife, no Pernambuco. 

Foram 4 dias de imersão no campo que ao invés de trazer respostas, trouxe mais 

indagações. E com essas indagações, chegou a oportunidade de aprofundar os estudos 

com uma proposta para o mestrado na mesma universidade. Antes, existia um simples 

sujeito alheio aos marginalizados do “mundo das drogas” que se descobriu amigo de um 

dependente químico e que, posteriormente, virou um pesquisador da temática drogas. 

E com as “novas” configurações do alastramento das drogas na sociedade 

moderna, tem-se uma série de práticas que a esfera pública e privada que vem sendo 

elaboradas e desenvolvidas para tentar sanar e/ou abarcar tal demanda. Práticas do Estado, 

práticas da sociedade. Dentre as tantas práticas existentes, os modelos de intervenção de 

cunho religioso tem se expandido no cenário de enfrentamento à drogadição. Porém, ao 

contrário do que se esperaria defronte a tamanha mobilização, o avanço das drogas está 

cada vez mais fora de controle. 

O World Drug Report 2015, relatório feito pelo Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime – Undoc, da ONU aponta que: 

 

Estima-se que um total de 246 milhões de pessoas, ou um em cada 20 pessoas 

com idades entre 15 e 64 anos, usou uma droga ilícita em 2013. Isso representa 

um aumento de 3 milhões em relação ao ano anterior, mas, por causa do 
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aumento na população global, uso de drogas ilícitas foi, de facto manteve-se 

estável. (p. 10)1 

 

No mundo, houve um aumento do uso de drogas, porém, o relatório afirma que 

devido ao aumento da população mundial, esse crescimento permaneceu estável. Segundo 

o relatório, a América do Sul teve o maior crescimento do uso de cocaína do mundo. O 

texto afirma, 

 

América do Sul: aumento do consumo de cocaína. Tendências de longo prazo 

mostram que a quantidade de cocaína apreendida em nível global manteve-se 

estável, com os países da América do Sul continuando a representar a maioria 

das apreensões de cocaína feitas em todo o mundo. Na América do Sul, a 

prevalência anual do uso de cocaína, foi estimada que aumentaram de 0,7 por 

cento em 2010 (1,84 milhões de usuários) para 1,2 por cento em 2012 (3,34 

milhões de usuários), três vezes o nível médio estimado do consumo mundial 

e ele manteve-se no mesmo nível em 2013. (p. 74)2 

 

O relatório aponta que especialistas no Chile e na Costa Rica percebem o aumento 

do consumo de cocaína e atribuem esse desenvolvimento pela crescente utilização da 

droga no Brasil, que, segundo a pesquisa aponta, é o maior mercado de cocaína da 

América do Sul. Eles afirmam que “Brasil (particularmente desde 2010) e Argentina são 

os países de trânsito de cocaína mais citadas em grandes apreensões de droga 

individuais”3 (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2015, p. 60.) 

No Relatório Brasileiro Sobre Drogas (2009) apresenta-se o desenvolvimento do 

uso de drogas no Brasil. O mapa abaixo (p.19) aponta a porcentagem de uso de drogas na 

vida dos entrevistados (brasileiros com idade entre 12 e 65 anos, residentes nas cidades 

com mais de 200 mil habitantes) 

 

                                                 
1 It is estimated that a total of 246 million people, or 1 out of 20 people between the ages of 15 and 64 years, 

used an illicit drug in 2013. That represents an increase of 3 million over the previous year but, because of 

the increase in the global population, illicit drug use has in fact remained stable. (pg. 10) 
2 South America: increase in cocaine use. Long-term trends show that the quantity of cocaine seized 

globally has remained stable, with South American countries continuing to account for the majority of 

cocaine seizures made worldwide. In South America, the annual prevalence of cocaine use was estimated 

to have increased from 0.7 per cent in 2010 (1.84 million users) to 1.2 per cent in 2012 (3.34 million users), 

three times the global estimated average level of consumption and it remained at the same level in 2013. 

(pg. 74) 
3 Brazil (particularly since 2010) and Argentina are the cocaine transit countries most frequently mentioned 

in major individual drug seizures. 
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Fonte:  Relatório Brasileiro Sobre Drogas 

 

Em média, para o Brasil, cerca de 19,66% da população já teve uso de qualquer 

droga na vida, excetuando-se o álcool e o tabaco, segundo a pesquisa. Salienta-se a grande 

quantidade da porcentagem da população do Nordeste do país que já teve uso de alguma 

droga na vida. Porém, tais informações datam do ano de 2009, não havendo, por enquanto 

uma segunda edição do documento4.  

Com relação ao tipo de droga consumida, 

 

com exceção de álcool e tabaco, as drogas com maior uso na vida em 2001 são: 

maconha (6,9%), solventes (5,8%), orexígenos (4,3%), benzodiazepínicos 

(3,3%) e cocaína (2,3%); em 2005, são: maconha (8,8%), solventes (6,1%), 

benzodiazepínicos (5,6%), orexígenos (4,1%) e estimulantes (3,2%). De 2001 

para 2005, houve aumento nas estimativas de uso na vida de álcool, tabaco, 

maconha, solventes, benzodiazepínicos, cocaína, estimulantes, barbitúricos, 

esteroides, alucinógenos e crack e diminuição nas de orexígenos, xaropes, 

opiáceos e anticolinérgicos. [...] Um dos aspectos dessa última informação é 

que ela se refere ao consumo indevido de medicamentos para emagrecer, mais 

frequente entre as mulheres. (pg.21) 

 

                                                 
4 Segundo notícia disponibilizada no site do governo federal (http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2015/11/relatorio-brasileiro-sobre-drogas-recebera-atualizacao), fora encomendado uma 

atualização, e segunda edição, para o documento de 2009, com previsão de entrega em 12 meses após 

solicitação, ou seja, no final do ano de 2016. 
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Para o Nordeste, temos que 27,6 % dos habitantes já tiveram algum contato com 

algum tipo de droga. De forma mais específica, segundo a tabela (pg. 34) 

 

Tabela 1 - Uso de drogas na região Nordeste 

 

 

De acordo com os dados, os maiores usos de drogas na região estão com o álcool, 

tabaco, orexígenos, solventes, maconha e benzodiazepínicos. 

Na Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (BASTOS e BERTONI, 2014) no 

Brasil, a faixa etária para os usuários de crack (p.58) é de acordo com o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Faixa etária usuários de Crack 

 

Fonte: Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack 

 

Podemos observar que mais de 50% da população usuária está entre a faixa etária 

de 18 a 29 anos, ou seja, a população jovem do país. A pesquisa ainda aponta o grau de 

escolaridade dos usuários de crack: 

 

Gráfico 2 – Escolaridade usuários de Crack 

 

Fonte: Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack 

O grau de escolaridade dos mais de 57% de usuários de crack não ultrapassa o 

ensino fundamental. Acerca do perfil deste usuário de crack, tem-se ainda que ele é 
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majoritariamente masculino, não branco, é solteiro, mora entre a rua e a casa de parentes 

e angaria dinheiro de forma autônoma e esporádica (o famoso bico). Usam o crack em 

conjunto com outras drogas, fazem o consumo de mais de 13 pedras por dia, onde o suo 

se prolonga em média por 80 meses e a grande maioria compartilha os apetrechos de uso 

da droga. Essa é uma caracterização de uma população violada em seus direitos que 

depende de políticas públicas do Estado para o desenvolvimento e garantia dos mínimos 

sociais que o ser humano necessita para viver. 

Porém, as políticas e as ações desenvolvidas pelo Estado estão aquém de 

promover soluções para a questão, trazendo apenas soluções brandas. Anualmente as 

drogas tem-se expandido no território nacional de forma alarmante. Defronte a tal 

realidade, surgem vertentes de instituições do terceiro setor dispostos a atuar na 

recuperação do usuário de drogas. Em sua maioria, é no campo da religião, através de 

algumas igrejas cristãs, que modelos com esse objetivo vem surgindo como estratégias 

de enfrentamento e recuperação ao uso abusivo de drogas. Nesta perspectiva, aponta-se 

aqui a presença de um grupo religioso que vêm trazendo propostas supostamente 

diferentes no enfrentamento as drogas, os Batistas.  

Através deste estudo, como o campo de pesquisa, será investigado um dos 

ministérios de recuperação ao uso de drogas que os Batistas desenvolveram ao final dos 

anos 2000: A Missão Batista Cristolândia. Para os Batistas, na Declaração Doutrinária 

Batista da Convenção Batista Brasileira (1987), afirma-se que o membro da convenção 

deve possuir a crescente vontade de ter participação em tudo que venha a promover o 

bem comum da sociedade em que vive, assim como prestar auxílio a todos que foram 

vítimas de opressão e injustiça.  

Para tanto, algumas aproximações com a realidade do projeto serão necessárias 

para entender qual o papel relacional do usuário em recuperação com a religião e qual a 

significação que a mesma assume no processo de recuperação. Questionamentos como: 

qual a metodologia que esse projeto atua na recuperação ao usuário de drogas? Como 

uma instituição de cunho religioso desenvolve suas ações de recuperação ao usuário 

abusivo? Qual é o papel da religião nesse processo? Tais indagações balizam o presente 

estudo. 

O campo escolhido para a pesquisa foi a Missão Batista Cristolândia no estado do 

Pernambuco. Esta instituição fora escolhida por ser uma das duas únicas existente na 

região nordeste. Após imersão no campo de pesquisa no período de agosto e setembro do 
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ano de 2015, o pesquisador pode encontrar algumas respostas e, concomitantemente, 

encontrar um número muito maior de indagações. 

Para fins deste estudo, este trabalho detém-se na investigação do processo de 

recuperação do usuário de drogas, através do papel relacional com a religião e a 

significação que a mesma assume no processo de recuperação do usuário de drogas 

buscando compreender as relações existentes entre os sujeitos e as substâncias psicoativas 

que fazem uso e, posteriormente, geram a dependência. Como aponta Zaluar (2011, p.1), 

busca-se compreender “os múltiplos significados que os atores sociais emprestam às 

substâncias que usam, aos riscos que correm e às relações que estabelecem entre si nas 

diferenças cenas ou situações de uso”. Buscamos com isso, estabelecer quais são os 

significados que os sujeitos dependentes de drogas emprestam às relações com a 

comunidade que estão, ou estavam inseridos, suas relações com as drogas nesse meio, ou 

fora dele, e as antigas, ou novas, relações que ele estabelece com a religião que fazia, ou 

faz, parte.  

Para tanto, investigaremos quais os envolvimentos com as substâncias, nas suas 

particularidades sociais, históricas e culturais de cada entrevistado (quais seus grupos 

sociais e econômicos, bem como esses reagiram ao seu envolvimento com as drogas); 

como se deu a inserção no mundo das drogas; quais os padrões de uso e abuso, bem como 

que consequências esses padrões acarretaram na vida do sujeito; como é, ou era, o seu 

envolvimento espiritual com algum poder superior que o orienta, ou orientava. Aqui, 

chegaremos na construção do perfil do ingresso na Missão Batista Cristolândia. 

É interessante apontar que “não há como entender esses processos e mudanças 

sem incluir os significados subjetivos que os usuários e as pessoas que os cercam 

emprestam à droga, ao contexto do uso e ao lugar do usuário. ” (ZALUAR, 2011, p.5). 

Investigaremos os significados subjetivos que esses sujeitos emprestam à droga, ao 

contexto do uso e ao lugar dele, enquanto usuário no meio em que está inserido. Ainda, 

investigaremos os significados subjetivos que eles emprestam à religião, ao contexto da 

experiência religiosa que estão imersos e o lugar deles na Cristolândia.  

Ao visualizar essa relação sujeito/objeto, no caso desse estudo, sujeito/drogas, 

onde o sujeito torna-se objeto de seu objeto, uma metodologia que por vezes permite uma 

aproximação com o indivíduo e sua subjetividade, sem retirar o foco empirírico nem as 

características da pesquisa, é a Fenomenologia. Schutz (2012) aponta que a 

fenomenologia permite ao pesquisador estudar, apurar as cognições das experiências do 

indivíduo, resultando na aquisição dos significados que os indivíduos emprestam a seus 
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objetos. Ela permite-nos uma aproximação com a realidade vivenciada no consciente do 

indivíduo, para que possamos absorver todas as relações existentes entre o indivíduo e 

seus objetos. Ele afirma que:  

 

a experiência fenomênica nunca é a experiência do próprio comportamento 

enquanto este ocorre, é apenas a experiência de ter se comportado. No entanto, 

em certo sentido a experiência original permanece a mesma na memória, sendo 

sentida tal como quando ela ocorreu. Afinal meu comportamento passado é 

ainda meu comportamento; ele consiste em meu Ato, enquanto eu adoto uma 

ou outra atitude, mesmo que eu veja apenas de “perfil”, como algo do passado. 

[...] Minha experiência passada é ainda minha, dado que fui eu quem a 

vivenciei; este é simplesmente outro modo de afirmar que o passar da duração, 

ou seu “transcorrer”, é contínuo, que há uma unidade fundamental no fluxo da 

consciência que constitui o tempo. (SCHUTZ, 2012, p. 79-80) 

 

E, era isto que quereríamos quando fomos entrevistar os usuários da Cristolândia, 

captar o máximo de suas experiências vivenciadas com a droga e, principalmente, suas 

significações para a religião no processo de recuperação, e é a Fenomenologia que nos 

permitiu captar a subjetividade do usuário essa essência.   

Ainda utilizar-se-á a observação direta e participante, objetivando a aproximação 

com a dinâmica da instituição, que é vivida pelos integrantes da Missão Batista 

Cristolândia em Recife, buscando uma aproximação com a realidade vivenciada por eles 

(MOREIRA, 2002), onde se estará observando o espaço físico-estrutural, a dinâmica 

diária das ações, as metodologias utilizadas para o processo de recuperação do 

participante e os integrantes do projeto, para tanto, se fará necessário o deslocamento do 

pesquisador para a sede do projeto e seu alojamento nas dependências do mesmo em suas 

diferentes fases de execução. Para a entrevista com os usuários da Cristolândia, faremos 

uso de entrevistas estruturadas. 

Para a Coleta dos Dados, houve uma pesquisa documental em que o pesquisador 

obteve acesso ao livro de entradas e saídas dos alunos que estiveram internados na Missão 

Batista Cristolândia Fase 1 e Fase 2, bem como do número de entradas de alunos que foi 

acima dos seiscentos e o período data de antes de 2012, foi adotado um recorte temporal. 

Como espaço de amostra, utilizou-se um recorte temporal denominado de Ano de 

Referência. O dito recorte temporal foi de 18 de agosto de 2014 à 18 de agosto de 2015. 

Fez-se a coleta dos dados de entradas e saídas de todos os alunos, tanto na Fase 1 quanto 

na Fase 2. Após coleta, foi organizado segundo demonstrado na segunda seção. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória de natureza qualitativa, 

buscando elencar os principais trabalhos realizados na área de intervenções religiosas no 
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processo de recuperação ao uso de drogas, demonstrando a importância dessas 

intervenções. Tal apanhado foi qualificado dentre as áreas de conhecimento. Da mesma 

forma, foram elencados os autores que demonstram uma resistência a essa alternativa. 

Foram utilizados livros, periódicos e artigos, que tenham como palavras-chaves “drogas”, 

“religião”, “religiosidade”, “espiritualidade”, “tratamento”, “comunidades terapêuticas”. 

Dentre os anos de 2005 e 2015. Foram utilizados para a pesquisa as plataformas virtuais 

como o Scielo, Portal Periódico CAPES, a Base de Dados sobre Saúde Pública, Biblioteca 

Virtual em Saúde FIOCRUZ e a Biblioteca Virtual em Saúde.   

O presente trabalho está dividido em três seções. A primeira, Uma Missão 

Chamada Cristolândia, trata de demonstrar a metodologia de pesquisa, explanar quem 

são os Batistas e mostrar o campo de pesquisa. A segunda, Dados da Missão, analisar-se-

á os dados coletados nos registros dos usuários do projeto e demonstrar-se-á uma 

realidade extremamente rica para indagações sobre a metodologia do projeto, algumas 

indagações sobre a significância da religião nesse processo e, principalmente, novas 

questões sobre projetos de recuperação ao usuário de drogas de cunho religioso. No 

terceiro capítulo, Da Dessubjetivação a Subjetivação do Sujeito: O Estado das Drogas, 

o Estado do Sujeito, trar-se-á a discussão a política pública brasileira sobre drogas, 

analisar-se-á o sujeito moderno usuário abusivo de drogas e analisar-se-á os resultados da 

pesquisa a luz dos referenciais teóricos escolhidos para explicar algumas das indagações 

de pré-pesquisa e, talvez, para a pós-pesquisa. 

Por fim, este trabalho surge como mais um referencial para a discussão de uma 

temática extremamente atual e pouco elucidada. Longe do pesquisador apontar soluções, 

avaliar métodos, mostrar projetos eficazes, para além de tais posicionamentos 

superficiais, este trabalho vem para abrir novas possibilidades e reapresentar as antigas, 

olhando de outros ângulos uma temática tão complexa. Buscando-se teorizar, questionar, 

trazer para o meio da discussão as práticas e métodos que afetam diretamente a vida do 

sujeito, de sua família e da comunidade. Que este trabalho venha a ser mais um 

instrumento provocador do que um instrumento que traga certezas. 
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PARTE I – ESTADO, DROGAS E ESPAÇOS RELIGIOSOS 

 

Nesta primeira parte, serão discutidas as ações governamentais à evolução da 

expansão das drogas no país, será discutido as políticas públicas e dispositivos legais 

quem regem o enfrentamento à drogadição, o apoio integral ao usuário e família e como 

está sendo desenvolvido metodologias de recuperação ao dependente químico. Em um 

segundo momento, será realizado um resgate histórico de quem são os Batistas, e como 

eles estão presentes no país atualmente. E, por fim, será feita uma apresentação do 

Ministério Cristolândia, sua gênese, suas metodologias através das Fases e seus projetos 

de suporte, garantindo ao leitor uma aproximação teórica com o que vem a ser a Missão 

Batista Cristolândia dentro do cenário nacional.    

 

1 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DROGAS 

 

Antes de adentrar nas discussões acerca da Missão batista Cristolândia, um ponto 

que pode ser percebido, ou melhor, não percebido, dentro dela, é a presença/ausência 

efetiva das políticas que direcionam o apoio integral ao usuário de drogas. Sabe-se que 

no Brasil, há um conjunto de políticas e leis que balizam a questão das drogas.  

Ao analisar-se a Política Nacional Sobre Drogas, têm-se como alguns dos 

pressupostos iniciais:  

Buscar, incessantemente, atingir o ideal de construção de uma sociedade 

protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. 

Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o 

dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada. Tratar 

de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou dependentes 

de drogas lícitas ou ilícitas. (BRASIL, 2005c, p. 1) 
 

No artigo 3º, da lei 11.343, tem-se que o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – SISNAD, tem “a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar 

atividades relacionadas com: a prevenção ao uso indevido, a atenção e a reinserção social 

de usuários dependentes de drogas; ”. No artigo 4º, elenca os princípios fundamentais do 

SISNAD, que tem como foco “o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 

especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;” e no artigo 22º aponta os 

princípios das atividades de atenção ao usuário e a família, ainda afirma que se deve ter 

“respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer 
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condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;” 

Porém, mesmo diante de tamanha mobilização para a criação e, talvez, efetivação 

dessas Políticas, tem-se, que: 

 

[...] a política analisada apontou a descontinuidade em função das mudanças 

decorrentes da alternância do poder. Acompanhamos um dinâmico quadro de 

demandas, alianças, pactos e conflitos internos, no qual o Estado, aliando-se e 

subordinando-se aos interesses e convenções/tratados internacionais, 

colocava-se em um cenário composto por conflitos e interesses que resultavam 

na eleição ou não da droga como via explicativa de justificação (como 

estratégia de contenção) às expressões da questão social. (GARCIA; LEAL E 

ABREU, 2008, p. 273) 
 

Ainda é visto que essas políticas não funcionam de forma igualitária. A 

abordagem dada aos usuários depende de sua condição socioeconômica. De acordo com 

Zaluar (1994, p. 9),  

Jovens de classe média e alta não chegam a ser estigmatizados como 

problemáticos, anti-sociais ou violentos, apresentando-se muito mais como 

jovens em busca de diversão ou, quando exageram, jovens que necessitam de 

atendimento por médicos e clínicas particulares. Nestas classes sociais 

costumam funcionar também os grupos de narcóticos anônimos, considerados 

internacionalmente os mais efetivos na diminuição dos abusos e riscos que 

envolvem drogas ilícitas. Jovens pobres, porém, não gozam da mesma 

compreensão: são presos como traficantes por carregarem consigo dois ou três 

gramas de maconha ou cocaína, o que ajuda a criar a superpopulação 

carcerária, além de tornar ilegítimo e injusto o funcionamento do sistema 

jurídico do país. 

  

Mesmo sendo regidos pela mesma lei, os usuários de classes sociais distintas, 

leiam-se aqui ricos e pobres, tem um tratamento (os conceitos e sobretudo os 

preconceitos) dado pela sociedade e, principalmente, pelo Estado completamente 

diferente. Ela ainda aponta que “as políticas sociais sempre estiveram subordinadas ao 

processo de acumulação de capital” (p.10), e no caso o Brasil, sendo uma das grandes 

economias mundiais, detém uma tão baixa posição em desenvolvimento social, medidos 

pelos direitos sociais fundamentais, a saber, trabalho, educação e saúde. 

Para entender qual o caminho que o usuário de drogas, e a sua família, teriam de 

percorrer em busca de um processo de recuperação, tem que se entender quando surgiu a 

necessidade de se tratar o problema. Garcia, Leal e Abreu (2008, p. 269) retratam que: 

 

O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão (vinculado ao 

Ministério da Justiça) foi criado na década de 1970 e possuía representantes de 

órgãos que exerciam atribuições (de prevenção, fiscalização e repressão) no 

âmbito federal, estadual e municipal (Brasil, 1976). Através desse Sistema 
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surgem os Conselhos Antidrogas, na década de 1980, no governo de João 

Figueiredo (Decreto 85.110). Chamados Conselhos de Entorpecentes 

(Conselho Federal – CONFEN, Conselhos Estaduais – CONENS e Conselhos 

Municipais – COMENS), essas instâncias contribuíram para conduzir 

iniciativas sobre o tema drogas no Brasil focadas no binômio abstinência-

repressão (Mesquita, 2004). Na década de 1990, no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, substitui-se o Sistema anterior, criando-se o 

Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD) e a secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD). 
 

Dando continuidade a essa construção histórica, Duarte e Dalbosco (2011, p. 218) 

afirmam que 

A partir de 1998, o Brasil consolida uma política nacional específica sobre o 

tema da redução da demanda e da oferta de drogas. Foi depois da realização da 

XX Assembléia Geral das Nações Unidas, na qual foram discutidos os 

princípios diretivos para a redução da demanda de drogas, aderidos pelo Brasil, 

que as primeiras medidas foram tomadas. O então Conselho Federal de 

Entorpecentes (CONFEN) foi transformado no Conselho Nacional Antidrogas 

(SENAD), diretamente vinculada à, então, Casa Militar da Presidência da 

República. 
 

Para tanto, em 2002 foi instituída a Política Nacional Antidrogas – PNAD. Mas 

foi “[...] necessário reavaliar e atualizar os fundamentos da PNAD, levando em conta as 

transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais o país e o mundo vinham 

passando” (DUARTE E DALBOSCO, 2011, p. 219). Em 2004 reformulou-se a PNAD 

em detrimento as mudanças nacionais. Em 2006, há a criação do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas Sobre Drogas – SISNAD, este, segundo Garcia, Leal e Abreu (2008, p. 

270) 

 

[...] orienta-se pelo princípio básico da responsabilidade compartilhada entre 

Estado e Sociedade, adotando como estratégia a cooperação mútua e a 

articulação de esforços entre Governo, iniciativa privada e cidadãos – 

considerados individualmente ou em suas livres associações (Brasil, 2002b). 

Tem como um dos seus objetivos a formulação da Política Nacional 

Antidrogas, compatibilizando planos nacionais aos planos regionais, estaduais 

e municipais, bem como a fiscalização de sua execução [...] 
 

E em 2010, é lançado o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas (BRASIL,2010b) que, segundo Duarte e Dalbosco (2010, p. 225) 

 

[...] tem por objetivo desenvolver um conjunto integrado de ações de 

prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras drogas, 

bem como, enfrentar o tráfico em parcerias com estados, Distrito Federal, 

municípios e sociedade civil, tendo em vista a redução da criminalidade 

associada ao consumo dessas substâncias junto a população. 
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Na “parceria” efetivada entre o Estado e a Sociedade, caberá, ao fim dos trâmites, 

à sociedade arcar não somente com as consequências do fenômeno da drogadição, mas, 

como também, a responsabilidade por reduzir a criminalidade, consumo e, como 

demonstrado por este trabalho, tratamento. Como agravo a essa realidade, a drogadição 

não é um problema que possa ser tratado de forma leiga, mas uma temática bastante 

específica que necessita de acompanhamento especializado para abarcar todas as suas 

mazelas de múltiplas faces.  

Concomitantemente a estas discussões, na esfera da Saúde, nos anos de 1990, é 

implantado o Sistema Único de Saúde - SUS que, segundo Rozani e Mota (2010, p. 238) 

tem seus princípios doutrinários na  

 

Universalidade: assegura o direito à saúde a todos os cidadãos, independente 

de condição de saúde, gênero, idade, religião, condições financeiras, etc.; 

Integralidade: considera as diversas dimensões do processo saúde-doença que 

afetam o indivíduo e a coletividade, atuando, portanto, na promoção, 

prevenção e tratamento de agravos; Equidade: direito à assistência de acordo 

com o nível de complexidade. 
 

Paralelamente a estas discussões, tem-se, ainda, que 

 

Em termos de Classificação Internacional das Doenças, a dependência de 

substâncias passa a ser considerada em 1893. Em 1969, é feita a primeira 

revisão desse termo, sendo introduzida a noção de farmacodependência, e 

depois revisada e ampliada novamente em 1975. (MORAES, 2008, p. 123) 
  

E, atualmente, a dependência de drogas é 

 

Classificada como doença mental, principalmente por conta das contribuições 

da psiquiatria e da psicanálise, a toxicomania passa a ser alvo das mesmas 

intervenções que marcam o processo de reforma psiquiátrica no Brasil, que 

visa implantar um novo paradigma de atenção à saúde mental, que orienta até 

hoje a prática nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). (op. cit. p.123) 
 

E que 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conteúdo das Portarias MS- 336 e 

SAS-189, de 2002, é um serviço comunitário ambulatorial que toma para si a 

responsabilidade de cuidar de pessoas que sofrem de transtornos mentais, em 

especial os transtornos severos e persistentes, no seu território de abrangência. 

(BRASIL, 2002) 
 

Os CAPS são divididos em CAPS I, II, III, álcool e drogas (CAPSad) e Centro de 

Apoio Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi).  Segundo tabela demonstrativa de Costa et. 

al. (p. 4609, 2011), ele elenca o “Isomorfismo Organizacional e as Características de 
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Cobertura, População-Alvo, Disponibilidade, Carteira de Serviços, Apoio ao Paciente e 

Recursos Humanos dos CAPS – Brasil. ” 

 

Tabela 2 – Requisito CAPS 

 

 

Observa-se que os CAPS só podem ser implantados nas localidades mediante pré-

requisitos populacionais básicos, a saber: rede básica com ações de saúde mental, 

municípios com número de habitantes de até 20.000; CAPS I, municípios com número 

de habitantes entre 20.000 e 70.000; o CAPS II habitantes entre 70.000 e 200.000; CAPS 

III mais de 200.000 habitantes; e CAPSad e CAPSi, municípios com número de habitantes 

acima de 100.000.  

Os CAPS passaram a abarcar a demanda dos usuários de drogas. Mais 

especificamente os CAPSad, que são especializados para atender tal demanda. Porém, 

como visto, o CAPSad só pode ser implementado em cidades que possuam mais de 100 

mil habitantes, realidade essa destoante com a realidade dos municípios brasileiros, tanto 

em quantidade de habitantes quanto em alastramento da drogadição. Na pesquisa, Costa 
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et. al. (p. 4610, 2011), demonstra o crescimento dos CAPS no Brasil durante as décadas 

de 1990 e 2010 através da tabela 

 

Tabela 3 – Quantidade CAPS 

 

 

Houve um exponencial crescimento do serviço ofertados pelos CAPS. Porém, 

Costa et. al. (2011, p. 4610, 4611) chama a atenção para o fato de “entre os anos de anos 

2009 e 2010, chama especialmente atenção [...] que o ritmo de expansão de todos os tipos 

de CAPS foi de 10%, indicando uma importante redução na velocidade histórica de 

expansão dos novos serviços de saúde mental ”. De forma mais específica, ele apresenta 

ainda uma tabela que demonstra o crescimento dos tipos de CAPS no Brasil durante os 

anos de 2002 e 2010. 
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Tabela 4 – Quantidade CAPS por tipo. 

 

  

É observado o gradativo crescimento dos CAPSad no país. O gráfico a seguir 

demonstra a linha do crescimento do CAPSad no Brasil, segundo dados colhidos: 

 

Gráfico 3  – Crescimento CAPSad no Brasil 

 

 

Porém, mesmo diante de tamanha mobilização e expansão dos serviços de saúde 

promovidos pelos CAPSad, ainda é pequeno, defronte a magnitude espacial e 

habitacional do país.  

Para o campo de pesquisa, temos duas realidades distintas com as duas cidades 

em que estão a Fase 1 e a Fase 2. Com relação a Fase 1, o município de Paudalho, há 
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ofertado um CAPS I. E no Município de Paulista, que está localizada a Fase 2, há um 

CAPS III e um CAPSad5. Mas, em ambas as fases, não há uma parceria com os serviços 

do CAPS. Os coordenadores têm parceria com a Rede de Saúde, encaminhando os alunos 

internados a atendimentos via SUS em postos de saúde e hospitais. 

Paralelo a essas ações efetivadas pela Saúde, na esfera da Educação, houve a 

implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) e a implementação do Projeto Saúde 

e Prevenção nas Escolas (SPE), ambos possuíam objetivos centrados na articulação da 

rede de saúde e da rede de educação. O PSE tem alguns de seus objetivos centrados em 

 

Articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) com as ações das redes 

de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas 

ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos 

espaços, equipamentos e recursos disponíveis. [...] Promover a comunicação 

entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre 

as condições de saúde dos estudantes. (SIMÕES, MOLL, MALHEIRO e 

RABELO, 2010, p. 258, 259) 
 

E o SPE, em alguns de seus objetivos, 

 

Desenvolver ações de prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas. [...] 

Fortalecer a inclusão das ações de prevenção às vulnerabilidades estudantis e 

as ações de promoção da saúde nos Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas. 

[...]  Desenvolver ações articuladas nas escolas e nas unidades básicas de 

saúde. (SIMÕES, MOLL, MALHEIRO e RABELO, 2010, p. 258, 259) 
 

E as ações do PSE  

 

[...]dividem-se em cinco componentes: avaliação das condições de saúde do 

escolar; promoção da saúde e prevenção; educação permanente e capacitação 

dos profissionais e de jovens; monitoramento e avaliação da Saúde dos 

Estudantes monitoramento e avaliação do Programa Saúde na Escola. 

(SIMÕES, MOLL, MALHEIRO e RABELO, 2010, p. 260) 
 

Em 2007, através da Portaria Normativa Interministerial n. 17, de 24 de abril de 

2007, é instituído o Programa Mais Educação, “como estratégia para implantar e expandir 

a educação integral no Brasil. ” (op. cit. p. 261). Têm-se agora um processo constituído 

de ações intersetoriais, para as quais a Educação e a Saúde se unem para o enfrentamento 

                                                 
5 Os dados que confirmam essas assertivas foram de difícil localização. Os sites governamentais tanto em 

nível federal, quanto estadual e municipal, não são “transparentes” para a busca. Para tanto, após exaustiva 

busca nos sites http://www.datasus.gov.br/; http://portal.saude.pe.gov.br/, foram encontrados os referidos 

dados. Ainda utilizou-se os dados contidos no site 

http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/loucura/assets/pdf/rede_assistencial_de_saude_mental_do_estad

o_maio_2014.pdf, que é um relatório dos estabelecimentos CAPS no estado do Pernambuco. 
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contra diversas questões sociais que perpassam desde crianças, adolescentes e jovens a 

toda as configurações familiares aonde estes estão inseridos.  

Foram estes os avanços para a viabilização de uma rede de atenção bem articulada 

e desenvolvida. Para tanto, Simões, Moll, Malheiro e Rabelo (2010, p. 267) apontam que 

 

A promoção da saúde no território escolar engloba a prevenção do uso de 

drogas e caminha em direção a um bem-estar global, individual e coletivo. As 

escolas estão em posição privilegiada para promover e manter a saúde de 

crianças, adolescentes, educadores, funcionários da escola e comunidade do 

entorno. Essas tarefas podem ser potencializadas por intermédio da 

convergência de programas e projetos que envolvam toda a comunidade 

escolar, sobretudo, os jovens. 
 

Com relação a política de Assistência Social, tem-se no artigo 1º que ela é “direito 

do cidadão e dever do Estado,[...] que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas.” (BRASIL, 1993).  Na Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, nº 8.742 de dezembro de 1993, há o estabelecimento de dispositivos que 

defendem e garantem o mínimo necessário a condição de vida humana.  

Em relação à drogadição, que é a perspectiva de análise deste trabalho, essa 

garantia deve ser continuada, já que a drogadição como doença, não tem cura, tem 

controle (DETONI, 2009). Para tanto, são propostos serviços assistenciais. De acordo 

com o artigo 23 da LOAS, 

  

Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à 

melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades 

básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei. 

(BRASIL, 1993) 

 

Na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, a 

NOB/SUAS tem-se que a  

 

A assistência social, a partir dos resultados que produz na sociedade – e tem 

potencial de produzir – é política pública de direção universal e direito de 

cidadania, capaz de alargar a agenda dos direitos sociais a serem assegurados 

a todos os brasileiros, de acordo com suas necessidades e independente de sua 

renda, a partir de sua condição inerente de ser de direitos. (BRASIL, 2005b, 

p.15-16) 

 

E que, 

 

A assistência social, assim como a saúde, é direito do cidadão que independe 

de sua contribuição prévia e deve ser provido pela contribuição de toda a 
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sociedade. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, monitorar 

populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida face às situações 

de vulnerabilidade.  (op. cit. p.16) 

 

Para tanto, a política de Assistência Social deve objetivar a efetivação de um 

modelo social emancipatório que vise em primeira instância, a coletividade, mas que 

“também seja capaz de atuar a partir de inúmeros requerimentos individuais e privados, 

decorrentes da situação de vida das famílias.” (op. cit. p.16). 

Que ao contar com uma rede socioassistencial6, o drogadicto e sua família, ficam 

munidos de meios para enfrentar diversas formas de expressão da questão social. Para 

tanto, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, subdivide os meios de atuação 

da política de Assistência Social em níveis de complexidade, a proteção social básica7 e 

a proteção social especial8, e esta se divide em especial de média complexidade e especial 

de alta complexidade (BRASIL, 2004b). 

Em relação à drogadição, que é o alvo destas análises, entende-se que ela perpassa 

os dois níveis de complexidade. Já que ela tem seu início na família, que está vinculada a 

proteção básica, e se alastra às complexas relações existentes geradas pela exclusão 

social, que é uma das várias consequências acarretadas pela drogadição.  

As políticas de Saúde, de Assistência Social e de Educação formam uma ampla 

Rede de Atenção ao usuário de Drogas. E essa rede se configura como um instrumento 

que oferta garantia de direitos sociais, de educação e de saúde ao usuário de drogas, bem 

como, direcionamentos para a saída, e/ou recuperação, dele e de sua família, da 

drogadição.  

Para a efetivação dessa realidade para o usuário de drogas, dispõe-se de uma 

ampla Rede. Ela não está somente inserida na Política Nacional sobre Drogas, mas 

estende-se a várias esferas públicas e campos de atuação. Ela perpassa a assistência social, 

                                                 
6 “A rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que 

ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação dentre todas estas 

unidades de provisão de proteção social sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de 

complexidade.” (BRASIL, 2005b, p. 20) 
7 “A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco através do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de 

renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos 

- relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras).” (BRASIL, 2004b) 
8 “Além de privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, a pobreza associada à desigualdade social 

e a perversa concentração de renda, revela-se numa dimensão mais complexa: a exclusão social. [...] 

Entretanto, diferentemente de pobreza, miséria, desigualdade e indigência que são situações, a exclusão 

social é um processo que pode levar ao acirramento da desigualdade e da pobreza e, enquanto tal, apresenta-

se heterogênea no tempo e no espaço.” (BRASIL, 2004b) 
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no atendimento social ao usuário e a sua família além da prevenção, a saúde, em que 

dispõe de mecanismos especializados para a redução do uso de substâncias psicoativas, a 

educação, que deve ser uma arma de prevenção nesta luta. Assim, a construção de uma 

Rede de Atenção aos usuários de substâncias psicoativas ultrapassa os limites das 

políticas. Além de contar com a atuação da sociedade civil organizada e a participação de 

instituições particulares na Rede de Atenção. 

Gomes (2011, p. 253) reforça que 

 

A mensagem sobre as drogas dirige-se a diferentes públicos (profissionais da 

saúde, da educação, da segurança, da economia, famílias, políticos, etc.), no 

entanto, para atingi-los de forma positiva, universal e impactante, deve ser 

orientada para o futuro e para a ação, a fim de transmitir a mensagem de que é 

possível o desenvolvimento de uma sociedade confiante, saudável e que 

progressivamente pode livrar-se dos danos causados pelo uso indevido de 

álcool, tabaco e outras substâncias. 
  

Entretanto, mesmo com tamanha desenvoltura de uma rede de enfrentamento à 

questão da drogadição, percebe-se anualmente o crescimento e expansão das drogas. Algo 

está acontecendo que tais leis, políticas e metodologias de prevenção, tratamento e 

repressão não estão conseguindo abarcar. Em uma pesquisa que o autor realizou 

anteriormente (GREGO NETO, 2011) ele investigou a realidade da rede de atenção ao 

usuário de drogas em um município do estado do Rio Grande do Norte. Após averiguar a 

existência das políticas públicas de enfrentamento às drogas no município, pela rede 

intersetorial de educação, assistência social, saúde e segurança, em consonância com os 

dispositivos legais que as regem, chegou-se a conclusões acerca do desenvolvimento da 

rede: 

 

Após todas essas análises, nos deparamos com a Rede de Atenção do 

município [...] A Rede em si, possui uma gama de políticas que podem, e 

devem viabilizar uma efetivação dos direitos de um usuário de drogas, assim 

como da sua família. Porém, algo acontece que inviabiliza essa efetivação. 

Quando nos deparamos com os resultados [...], percebemos que a Rede está 

desarticulada. (GREGO NETO, 2011, p.74) 

 

Para tanto, tem-se três apontamentos sobre a desestruturação da rede: “1 – Falta 

de Comunicação entre os Eixos.  [...] 2 – Falta de Contra-Referência entre os Eixos. [...] 

3 – Falta de Determinação do Papel de cada Eixo.” (p. 74). Leia-se “Eixo” como políticas. 

Pelo primeiro ponto, é um erro comum de diversas esferas, mas sem a comunicação não 

há desenvolvimento assertivo de nenhuma política. De igual modo, o segundo ponto 

demonstra a necessidade de uma contra referência entre as políticas para haver um 
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acompanhamento real para o usuário de drogas e sua família. E no terceiro ponto, afirma-

se uma possível inexistência de profissionais capacitados e de capacitação técnica para 

eles que estão envolvidos no tratamento ao usuário de drogas, já que uma das 

consequências da falta de capacitação específica é a falta de atribuições do que quem deve 

fazer o que. 

Em contrapartida a essa realidade não só de uma cidade do Rio Grande do Norte, 

mas, provavelmente de uma grande parcela das cidades brasileiras, a drogadição é 

dinâmica, é mutável e, infelizmente, adaptável. Ela tem se expandido. Contudo ela só tem 

tamanha desenvoltura, por causa dos sujeitos quem fazem o uso dela. Quando falamos de 

drogas, não falamos de objetos mágicos, com poderes demoníacos sobre as pessoas, não 

falamos de objetos demonizados que os dominam sobrenaturalmente e obrigam a seus 

usuários a fazerem o que os senhores dos nove círculos do inferno9 das drogas querem.  

Felizmente as drogas são objetos inanimados, e quem torna as experiências de uso 

e dependência vivas, fortes e descontroladas é aquele que a usa, ou seja, o sujeito. Para 

analisarmos que ações devem ser tomadas de forma específica para o enfrentamento das 

drogas e para a recuperação do sujeito dependente de drogas, deve-se analisar o sujeito 

que se droga.  

Para tanto, faz-se necessária a análise dessa urgente e mutável relação: a do 

sujeito, da sociedade em que está inserido e sua relação com as drogas. Buscando, como 

reflexão final nesse contexto, uma possível configuração do sujeito dependente de drogas. 

A partir deste ponto, haverá uma aproximação com a realidade encontrada dentro da 

Missão Batista Cristolândia. Primeiramente será feita uma aproximação com a história 

dos Batistas e a gênese da Missão Batista Cristolândia.  

 

 

  

                                                 
9 Mesmo não havendo uma referência direta na Divina Comédia de Dante Alighieri às drogas e ao vício 

nelas, vale parafrasear e colocar à frente o preconceito moralista desenfreado que há instaurado sobre a 

questão das drogas. 



37 

 

2 O MINISTÉRIO BATISTA CRISTOLÂNDIA 

 

Os Batistas são uma corrente doutrinária tradicional mundialmente conhecida. 

Pereira (1979, p 106) afirma que  

 

[...]os nomes dados aos diferentes grupos de discípulos de Cristo durante estes 

dois mil anos de História são meras criações humanas. O próprio nome 

“cristão”, hoje tão amplo no seu significado, foi invenção dos habitantes da 

cidade síria de Antioquia. Para Jesus não havia tais nomes: ele se referiu apenas 

à sua Igreja. Não a chamou de católica nem de apostólica nem de romana nem 

de batista. É, simplesmente, a sua Igreja. 

 

A história dos Batistas está ligada a três teorias históricas de explicação: 1- os 

batistas vêm diretamente de João Batista, que batizava os arrependidos no Rio Jordão; 2 

– os batistas teriam um parentesco espiritual com os anabatistas do Século XVI; 3 – os 

batistas teriam se originado dos separatistas ingleses que enxergavam grande necessidade 

do batismo (PEREIRA, 1979), sendo este último posicionamento, o que é adotada pela 

Convenção Brasileira (YAMABUCHI, 2009). José dos Reis Pereira defende que  

 

[...] é possível aproveitar alguma coisa de cada uma dessas teorias. É preciso 

ter em mente que o nome «Batista» é um rótulo, uma designação cômoda, um 

apelido adotado por inimigos do povo batista, com o objetivo de melhor 

caracterizá-los (PEREIRA, 1979, p. 6).  

 

O autor se detém em uma linha de análise histórica pautada não na nomenclatura 

“batista”, mas, segundo ele, na fidelidade aos preceitos deixados por Jesus Cristo, ou seja, 

suas doutrinas e práticas. Segundo Yamabuchi (2009, p. 102) “o nome ‘batista’ surgiu 

pela primeira vez em 1644 na Inglaterra e foi dado aos batistas pelos seus adversários. ”  

Pereira (1979) aponta que a trajetória dos batistas perpassa os séculos, e tem sua “gênese” 

na Europa, ele diz que  

 

Enquanto Lutero e Zuínglio iam organizando os movimentos reformadores que 

haviam desencadeado, diversos grupos de cristãos surgiam, em vários lugares, 

não somente na Suíça, mas também na Alemanha. Eram pessoas, em geral, 

simples e piedosas. Não havia entre eles líderes da estatura intelectual e do 

prestígio dos dois reformadores antes mencionados. Parecia terem eles um 

traço comum: a insistência de um novo batismo para aqueles que desejassem 

entrar nas suas igrejas ou sociedades. Por isso foram chamados de anabatistas, 

os que batizam de novo (PEREIRA, 1979, . 56). 

 

Em uma de suas teses, que os batistas descendem desses anabatistas que surgiram 

na Europa. Ele aponta que por não se comprometerem nem com os reformadores e nem 
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com os católicos, os anabatistas eram malvistos e hostilizados pelas outras correntes 

doutrinárias. Contudo, não há como estabelecer uma história mais apurada dos anabatistas 

na Europa por causa da generalização ocorrida no fervor da reforma, já que “quem quer 

que se levantasse ao mesmo tempo contra os líderes reformadores e contra Roma, era 

logo taxado de anabatista. Tal generalização torna dificílimo o estudo dessas 

comunidades, que brotaram com tanta profusão na Europa do Século XVI” (PEREIRA, 

1979, p. 56, 57). 

Ele acrescenta que durante mais de três séculos, por causa dessa generalização, os 

anabatistas foram responsabilizados por diversas revoltas e rebeliões campesinas e 

confundidos com outros grupos religiosos que estavam surgindo na Alemanha do século 

XVI. Porém, o autor afirma que mesmo diante de tamanha generalização, ainda poderiam 

ser diferenciadas as comunidades anabatistas das demais, por elas possuírem 

determinadas características, ou determinadas doutrinas e conduta de vida, como: os 

membros de sua doutrina deveriam ser pessoas convertidas, regeneradas e batizadas após 

profissão de fé; as comunidades ou igrejas anabatistas eram livres e autônomas entre si e 

com relação ao Estado, elas eram mantidas por voluntariado; a ceia era vista como um 

ato memorial; a bíblia como regra de fé e prática. 

Durante o século XVII, os Puritanos e os separatistas na Inglaterra começaram a 

fazer levantes conta a igreja anglicana. Reivindicavam o culto livre ao modo deles e 

acusavam a ostentação da corte e do clero anglicano. Dentre esses separatistas, Pereira 

(1979) levanta a hipótese que dentre eles estavam os anabatistas, que foram fortemente 

perseguidos no século anterior. Foi de John Smyth que, depois que fora perseguido na 

Inglaterra e ter fugido para a Holanda, organizou no ano de 1609, em Amsterdam  

 

[...]uma igreja batista de língua inglesa, que é considerada a primeira igreja 

batista dos tempos modernos. Não que tivesse esse nome. Mas porque adotou 

uma prática que é caracteristicamente batista: o batismo após profissão de fé 

como condição para a entrada na igreja (PEREIRA, 1979, p. 74). 

 

Tal qual os anabatistas, John Smyth requeria o novo batismo para que seus 

membros fossem aceitos na comunidade. Na Holanda, Smyth uniu-se a um grupo 

anabatista conhecido como menonitas, e teve a diluição de sua igreja após sua morte. Em 

paralelo, Thomas Helwys, um advogado que cedera sua casa para ser local de culto e 

reunião aos Puritanos e que quando ouviu de Smyth, uniu-se a seu grupo, regressou a 
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Inglaterra com alguns homens e, em 1612, aos arredores de Londres, organizou a primeira 

igreja batista em solo inglês, e foram conhecidos como Batistas Gerais. 

Havia ainda, um outro grupo de Batistas, os Batistas Particulares, que surgiram na 

Inglaterra por volta dos anos de 1633 e 1638, mas, que não comungavam das mesmas 

crenças que os Batistas Gerais, haviam desvios doutrinários entre as duas. Só depois de 

dois séculos que, em 1891, um pastor conseguira unir as duas igrejas formando a União 

Batista da Grã-Bretanha e Irlanda. E, em 1905, houve a criação, na Inglaterra, da Aliança 

Batista Mundial. 

Mediante a perseguição na Europa, um grupo de Batistas conhecidos como 

Pilgrim Fathers, Pais Peregrinos em tradução literal, fugiram para a América do Norte e 

se instalaram no estado de Massachussetts, fundando uma colônia chamada Nova 

Inglaterra, ali permaneceram e foram se espalhando pelo país participando ativamente da 

história deste.  

Segundo Yamabuchi (2009, p. 101) o século XIX “foi o século da obra 

missionária dos batistas norte-americanos”. Eles organizaram em 1814 a Convenção 

Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos para Missões no Estrangeiro, que 

posteriormente fora dissolvida mediante as questões de divergência escravistas que 

ocasionaram a Guerra de Secessão. Em pouco mais de trinta anos, haviam espalhados no 

mundo cerca de 99 missionários com 82 igrejas organizadas. Porém, com a divisão norte-

sul, foram fundadas a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, sob tutela dos 

estados escravagistas do sul e “anos mais tarde os nortistas organizaram a Convenção 

Batista do Norte, que mudou o nome para Convenção Batista Americana e depois para 

Igrejas Batistas Americanas dos Estados Unidos” (YAMABUCHI, 2009, p.101). Porém, 

mesmo com essa divisão, a expansão do trabalho Batista se desenvolveu ao redor do 

mundo. 

A Convenção Batista do Sul, através da Junta de Missões Estrangeiras, aprovou a 

abertura de campo missionário no Brasil, no ano de 1848. Historicamente, o “Governo 

Imperial do Brasil expressou, à época, desejo de ter imigrantes europeus, visando um 

intercâmbio que pudesse favorecer o desenvolvimento socioeconômico do país e, para 

isso, abriu as suas fronteiras” (p. 55). Esse fora um dos motes para que houvesse a 

implantação do campo missionário em solo brasileiro. O missionário que fora escolhido 

para vir ao Brasil foi Thomas Jefferson Bowen, que trouxe sua família e se instalou no 

país em maio de 1860. Ele fundou a Missão no Brasil, visando a evangelização de negros 

escravos que vieram da África. 
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Por razões da falta de “saúde, sem condições para trabalhar livremente e sem 

recursos financeiros” , em 1861, ele e sua família retornaram aos Estados Unidos. Bowen 

apresentou a Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados 

Unidos um relatório que, por ser desfavorável aos avanços dos batistas no país, suspendeu 

temporariamente os trabalhos missionários em solo brasileiro. Paralelamente a esse fato, 

os Estados Unidos estavam passando pela Guerra Civil, que contribuiu para a suspensão 

dos avanços missionários em outros países, e dentre eles, o Brasil.  

Em 1866 desembarcaram vários imigrantes vindos dos Estados Unidos no Brasil. 

Segundo Betty Oliveira (apud. YAMABUCHI, 2009, p. 55), dentre esses emigrados 

 

[...] podiam ser encontrados batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, 

católicos e os incréus. Dos três primeiros mencionados era a maioria. [...] No 

grupo existiam médicos, dentistas, militares, fazendeiros, simples agricultores, 

operários, trabalhadores, professores, Ministros do Evangelho, um jardineiro 

surdo-mudo, os trapacentos e até aventureiros buscando algum Eldorado! Nem 

todos eram norteamericanos, ainda que tidos como tais. Podemos imaginar que 

havia ricos, menos ricos e pobres nesse grupo; desiludidos do sistema político 

vigente naquele País; os frustrados e aqueles que haviam perdido os seus 

haveres e propriedades pelo fogo ou pela rapina; os que fugiram com receio de 

maus tratos ou prisão pelos do Norte; e também os escravagistas. 

 

Uma parcela desses emigrados instalou-se numa cidade ao norte de São Paulo, em 

Santa Bárbara. Mas foi somente em 10 de setembro de 1871 que fora estabelecida a 

primeira Igreja Batista em solo brasileiro. E em 1872, “a Igreja de Santa Bárbara enviou 

carta à Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, 

comunicando a organização da igreja e solicitando um estudo para a nomeação de 

missionários para o Brasil” (p.55). Porém, a Junta de Missões Estrangeiras só reconheceu 

o trabalho de Santa Bárbara em 1879, enviando o pastor texano Elias Hoton Quillin, para 

o Brasil. Após a vinda de alguns missionários para o país, o casal Willian e Anne Bagby 

foram em busca de uma cidade para instalarem uma igreja, passando por Minas Gerais e 

se instalando no estado da Bahia e em 15 de outubro de 1882, organizaram uma igreja 

batista (p. 58). Ainda se uniram ao casal os missionários Zachary e Kate Taylor. Nesse 

meio tempo, em março de 1880, o ex-padre Antonio Teixeira de Albuquerque fora 

batizado e consagrado pastor, segundo aponta Yamabuchi, ele foi o primeiro pastor 

brasileiro e auxiliou na fundação da igreja batista em Maceió.  

A expansão em território nacional se deu a partir de 1884, quando o casal Bagby 

foi para o Rio de Janeiro, Albuquerque fora para Maceió e os Taylor auxiliaram na 

fundação da igreja batista no Recife. Yamabuchi (p. 59, 2009) afirma que: 
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O trabalho se desenvolveu rapidamente. Vinte e cinco anos depois da 

organização da Primeira Igreja Batista de Salvador, em 1907, os batistas 

contavam com 83 igrejas, 4.201 membros e 50 pastores e missionários. 

Naquele ano foi criada, pela iniciativa dos missionários da Junta de Richmond, 

a Convenção Batista Brasileira [...] 

 

Hoje, os Batistas estão presentes em todo o Brasil e “é a maior convenção batista 

da América Latina, representando cerca de 7.000 igrejas, 4.000 missões e 1.350.000 

fiéis”10. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, os batistas são em torno dos 3.723.853 

de fiéis no país (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – 

IBGE, 2010, p. 143), dados esses que demonstram que a Convenção Batista Brasileira 

não representa a totalidade dos batistas no Brasil. E os Batistas também estão presentes 

em cerca de 200 países, somando uma corrente doutrinária com mais de 46 milhões de 

seguidores. 

 

3 MISSÃO BATISTA CRISTOLÂNDIA 

 

O Projeto Missão Batista Cristolândia surge como ofensiva dos batistas defronte 

à chamada luta contra a drogas. Segundo o Manual Operacional da Missão Batista 

Cristolândia (AREDE JÚNIOR, et. al., 2014) a Missão Cristolândia teve seu início em 

2009, quando o coordenador da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista 

Brasileira se perdeu a caminho da Primeira Igreja Batista em São Paulo e se encontrou no 

meio da cracolândia. Assim, ele foi compelido a desenvolver um projeto social e espiritual 

para os dependentes químicos daquela região, onde o foco é o de transformar a 

cracolândia em Cristolândia, tornando-se esta a missão do projeto11. 

Inicialmente o trabalho foi exercido por voluntários do Projeto Radical Brasil, 

grupo de missionários voluntários, tendo por meios de atuação o oferecimento de café da 

manhã, local para banho, para trocas de roupas sujas por roupas limpas e para almoço, 

                                                 
10 Disponível em http://batistas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=10, 

acesso em 15/01/2016. 
11 Quando se refere a temática de comunidades religiosas atuando frente a drogadição, uma menção deve 

ser feita com relação ao movimento Teen Challenge, Desafio Jovem em tradução livre, fundada pelo pastor 

norte americano David Wilkerson, em 1958. O Desafio Jovem teve início com o pastor Wilkerson pregando 

aos jovens envolvidos em gangues na periferia da cidade de Nova York. Em 1960 ele abriu uma casa, na 

região do Brooklin, para receber os dependentes químicos. Em 1965 o projeto foi expandido para outros 

países através do Desafio Jovem Global. Wilkerson escreveu um dos grandes best-sellers sobre a 

drogadição, o livro A Cruz e o Punhal. De acordo com o site Global Teen Challenge, atualmente, o Desafio 

Jovem Global opera mais de 1100 centros em 110 nações, apresentando uma das maiores taxas de sucesso 

de recuperação de dependências defronte a outras experiências. 
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onde através desses atos buscava-se formar um vínculo com os usuários de substâncias 

psicoativas da localidade. Em seguida deu-se início a cortes de cabelo buscando resgatar 

a autoestima dos usuários. No decorrer do projeto, houve um grande crescimento da 

demanda e a formação de parcerias, consequentemente o projeto de São Paulo tornou-se 

Projeto Piloto para a implantação e expansão do Projeto Missão Batista Cristolândia em 

outros estados do Brasil. 

O Projeto Missão Batista Cristolândia é transformado em Ministério e ganha o 

apoio dos Missionários do Projeto Radical Brasil Cristolândia, grupo de batistas que 

fizeram um curso teológico intensivo em um Seminário Batista e se voluntariaram ao 

trabalho no Ministério Cristolândia por 15 meses, sendo 3 meses de treinamento no 

seminário e 12 meses de trabalho voluntário no ministério, e dos missionários do Projeto 

Transradical Urbano, projeto com o foco de capacitar voluntários para atuação com 

populações marginalizadas em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Também é formado por projetos suporte, que são os Novos Sonhos e Sonho de 

Mãe. Há também parcerias formadas com Comunidades Terapêuticas, onde há envio de 

adictos em recuperação. O Ministério Cristolândia possui uma sede local na cidade onde 

atua. Com relação as sedes do projeto, elas possuem em seus espaços físicos alojamentos, 

banheiros, salões para cultos e refeições, cozinha equipada e materiais de consumo, 

materiais estes que geralmente são doados. Atualmente o Ministério possui sedes nas 

cidades de São Paulo, (São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito 

Federal), Recife (Pernambuco), Belo Horizonte (Minas Gerais), Vitória (Espírito Santo) 

e Salvador (Bahia). 

Em relação aos projetos suporte, o Novos Sonhos é um projeto com público alvo 

centrado em crianças que estejam em situação de vulnerabilidade e risco social na 

comunidade, sendo realizadas atividades com esporte, reforço escolar e música, através 

de evangelismo e discipulado. O projeto Sonho de Mãe é um projeto para acolhimento de 

mães com seus filhos onde será oferecido cuidados básicos e iniciado o tratamento 

terapêutico. 

E, mais recentemente, um novo projeto foi lançado pelo Ministério Cristolândia, 

a Missão Batista Cristolândia Criança, que fora resultado de uma solicitação da esfera 

pública para o desenvolvimento e implantação de tal segmento de tratamento para 

crianças e adolescentes na cidade de Guarulhos. Segundo o site da Junta de Missões 

Nacionais da Convenção Batista Brasileira (www.missoesnacionais.com.br), o projeto 

visa prestar serviço missionário e assistencial para crianças e adolescentes envolvidos 
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com drogas na cidade. O projeto é resposta a um ofício emitido pela “Vara da Infância e 

da Juventude de Guarulhos, que solicitou, em setembro de 2014, a criação de uma unidade 

do projeto Cristolândia para atender esse público específico12”. 

Com relação as fases do Ministério Cristolândia, a primeira fase é a Missão, que 

tem sede nas capitais dos referidos estados. Na missão, a ênfase se dá na abordagem, 

sendo esta executada nas ruas e na sede do Ministério, acolhimento e triagem, quando o 

dependente químico recorre a Missão para início do tratamento. Nesta fase o foco é a 

retirada do usuário das ruas, do risco, onde objetiva-se a recuperação do dependente pela 

mudança de seu estilo de vida (BRASIL, 2011), para tanto, o usuário é recebido na sede, 

onde passa por uma triagem junto à coordenação que averigua sua situação documental e 

jurídica, bem como tratos de saúde e localização da família para o acompanhamento com 

a família. Cabe apontar que é incentivada uma parceria com a família do usuário para que 

ela possa também acompanhá-lo em seu processo de recuperação. Após contatos iniciais 

formados, o usuário é hospedado de forma voluntária e interna na sede. Para os moradores 

de rua das cracolândias onde estão instaladas, a Fase Missão oferece café da manhã, 

almoço e jantar. Oferece ainda um espaço para tomar banho e troca de roupas, sendo cada 

roupa doada a cada usuário que busca a Fase Missão. 

A duração desta fase é de uma semana a no máximo quatro semanas, tendo em 

vista que esta fase é transitória, é a porta de abertura para o tratamento. Na fase Missão, 

o projeto terapêutico-educativo é composto por atividades voltadas para a estruturação 

espiritual do usuário, base essa que segundo Sanchez (2006) tem uma grande importância 

no tratamento, as atividades são com estudos bíblicos, aconselhamento, participação nos 

cultos e nos pequenos grupos.  

A Fase 1, também denominada Centro de Formação Cristã 1 – CFC 1, tem sua 

ênfase no diagnóstico psicossocial e regularização civil. Nesta fase o aluno sai da sede e 

é enviado para o Centro de Formação que, geralmente, é distante da cidade sede da 

Missão. O estrutural do Centro de Formação é semelhante a uma Comunidade 

Terapêutica, onde ela é geralmente locada em um sítio ou fazenda. A duração desta fase 

é de seis meses até no máximo oito meses.  

Em relação aos acompanhamentos especializados, cabe salientar que todos eles 

são exercidos por profissionais qualificados e voluntários no Ministério Cristolândia. 

                                                 
12 Disponível em http://www.missoesnacionais.com.br/#!Equipe-da-Cristol%C3%A2ndia-

Crian%C3%A7a-Guarulhos-se-prepara-para-

inaugura%C3%A7%C3%A3o/cklo/554caee60cf2836c8825bf8e acesso em 15/01/2016. 
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Nesta fase, o processo terapêutico-educacional é pautado para a desintoxicação 

do usuário, fazendo-se uso de laborterapia e atividades esportivas, onde estas configuram 

uma grande ferramenta na recuperação do usuário (RAUPP; MILNITISKY-SAPIRO, 

2008), há também a elaboração de um diagnóstico psicossocial, realizado por 

profissionais voluntários, em que são aferidos a existência, ou não de comorbidades 

psíquicas associadas e, havendo constatação, os procedimentos médico-legais são 

tomados, e a localização dos vínculos afetivos, principalmente a localização da família, 

onde esta é de extrema importância no tratamento (OLIVEIRA; BITTENCOURT, 2008; 

PEREIRA-PEREIRA, 2010), bem como é realizado junto ao acompanhamento espiritual 

um acompanhamento psicológico.  

Ainda é realizado um diagnóstico de saúde, buscando averiguar possíveis doenças 

infectocontagiosas. Fica à disposição dos alunos uma biblioteca para estudos e uma 

videoteca, além de haver recebimento periódico de profissionais de diversas áreas para a 

realização de palestras. Nesta fase busca-se identificar as potencialidades dos alunos para 

a posterior formação profissional. 

A formação cristã é continuada através de discipulado, da participação dos alunos 

nos cultos, de aconselhamento, de estudos bíblicos, de devocionais, de grupos de oração 

e de participação em grupos de Celebrando a Recuperação13. O aluno ainda é introduzido 

na prática de canto coral para auxiliar no processo de ressocialização do mesmo. Eles 

começam a fazer parte do Coral da Cristolândia14. 

Nesta fase é de extrema importância o resgate de vínculos com a família, para 

tanto há a identificação e localização da família do aluno, há o agendamento de visitas 

dos familiares, bem como aconselhamento aos familiares realizado pelos líderes do 

Centro de Formação Cristã 1. 

Se há alguma pendência documental, é nesta fase que ela é regularizada, 

igualmente a identificação de alguma pendência jurídica para que, havendo pendências, 

as autoridades competentes sejam informadas (DHIEL, CORDEIRO, LARANJEIRA, et. 

al. 2011), não acarretando assim o uso do Ministério Cristolândia como reduto e refúgio. 

Ao final do tempo do aluno no projeto, ele é, segundo a disposição voluntária e vontade 

deste, encaminhado para a Fase 2, onde ele é “graduado”, segundo o manual. 

                                                 
13 Metodologia de atuação na vida do usuário que segue algumas das metodologias das Irmandades 

Anônimas (Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos), como por exemplo, eles usam os 12 passos, de 

forma alterada para a fé do projeto. 
14 Sendo este um dos grandes carros chefe da Missão Batista Cristolândia para a divulgação do projeto. 
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Na Fase 2, o Centro de Formação Cristã 2, tem por ênfase a Educação e 

Profissionalização. Aqui, a ênfase se dá na educação e profissionalização do aluno, 

buscando revelar suas potencialidades e o preparando para ingressar em uma nova vida 

(SABINO e CAZENAVE, 2005). A duração da Fase 2 é de até doze meses, ao final do 

tempo o aluno é certificado e reinserido na sociedade.  

O programa terapêutico-educacional desta fase é composto por laborterapia, 

atividades esportivas, tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde, onde se há 

parcerias com a Rede de Saúde Local, acompanhamento psicológico, capacitação da 

liderança. Há para a formação do aluno alfabetização e educação de jovens e adultos, a 

disponibilização de uma biblioteca de uma videoteca, há aulas de idiomas, pré-vestibular 

e a oferta de diversos cursos técnicos, como de mecânica, panificação, corte e costura, 

cabeleireiro, construção civil e informática, tudo ofertado pelas parcerias da Fase 2 e/ou 

de forma voluntária por profissionais que se disponham a ministrar tais cursos dentro da 

Fase 2. 

Para a Reinserção Social, busca-se a parceria com Redes Sociais para o aluno, 

ponto este de extrema importância para a continuidade do processo de recuperação 

(BRASIL, 2011). As Redes Sociais contam com relações que estejam vinculando 

indivíduos a outros indivíduos. É um poderoso instrumento utilizado para mudança de 

relações e de vidas (BRASIL, 2011). Também há a reinserção no mercado de trabalho 

através de vagas de emprego e de estágio em empresas parceiras com o Ministério. Aqui 

há a integração mais apurada do aluno com uma igreja local, onde o aluno começa a 

participar das atividades rotineiras da mesma. No processo de ressocialização, o aluno 

recebe com mais frequência a visita dos familiares, bem como neste momento o aluno 

começa a fazer visitas aos seus familiares. Se anteriormente foi descoberto alguma 

pendência judicial que não seja passível de prejuízo a instituição (DHIEL, CORDEIRO, 

LARANJEIRA, et. al.,2011), nesta fase ela é regularizada. 

Na formação espiritual do aluno há discipulado15, a participação nos cultos, os 

aconselhamentos, os estudos bíblicos, as devocionais além de grupos de oração, de 

pequenos grupos e do “Celebrando a Recuperação". É interessante apontar que para os 

líderes do Ministério Cristolândia, é de suma importância o discipulado dos alunos e que 

possa haver crescimento espiritual na vida deles. 

                                                 
15 Termo utilizado com o significado de “discipular” o aluno mediante um mentor que o (re)orienta segundo 

a fé da Cristolândia. 



46 

 

De acordo com os dados disponíveis no Portal da Junta de Missões Nacionais da 

Convenção Batista Brasileira (http://www.jmn.org.br/) o Ministério Cristolândia está 

sendo implantado nas principais capitais do País, onde há uma grande proliferação das 

drogas. Ainda aponta que os próprios alunos recuperados estão sendo os pioneiros na 

abertura de frentes missionárias nas cracolândias do Brasil, e demonstra a grande atuação 

do Coral da Cristolândia. 
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PARTE II – UMA MISSÃO CHAMADA CRISTOLÂNDIA 

 

Nesta parte do trabalho, será demonstrado o campo de pesquisa, explanando a 

Missão Batista Cristolândia Pernambuco. Será feita uma caracterização da Fase 1 e da 

Fase 2, ambas no estado do Pernambuco. A caracterização será dividia em Aspectos 

Estruturais e Rotina e Regras Gerais. Serão analisados os dados coletados nos livros de 

controle e registro de entradas e saídas dos alunos que escolheram voluntariamente a 

Missão Batista Cristolândia como alternativa de recuperação ao uso abusivo de drogas. 

Os dados foram coletados de maneira igual na Fase 1 e na Fase 2. Não havendo 

metodologias diferentes na coleta dos dados. Na coleta, foi estipulado um período de um 

ano para coletar os dados, esse ano foi denominado de Ano de Referência. Ainda serão 

demonstradas as características semelhantes entre as Fases e, principalmente, as 

diferenças entre elas. Por fim, será trazido uma discussão teórica acerca do sujeito 

dependente de drogas e seu processo de dessubjetivação, a luz do que fora coletado nesta 

pesquisa dentro da Missão Batista Cristolândia. 

 

1 MISSÃO BATISTA CRISTOLÂNDIA PERNAMBUCO FASE 1 – ESTRUTURA 

FÍSICA 

 

A Missão Batista Cristolândia Pernambuco Fase 1 está localizada no município 

de Paudalho, distante da capital Recife cerca de 50km. É um projeto de recuperação de 

dependentes químicos do sexo masculino. A Fase 1 ainda dista do centro de Paudalho 

cerca de 9km, dentro de uma área rural. E aqui tem-se o primeiro empasse que o 

pesquisador achou: o Centro de Formação Cristã 1 - CFC 1 é dentro de um sítio. Da 

estrada de Paudalho até a entrada do CFC 1, foram 9 km de estada de barro totalmente 

esburacada e avariada por poças d’água, decorrente das chuvas na região. Infelizmente 

ela não está acessível a todos, só aos que realmente forem encaminhados e levados de 

transporte, ou aos que querem mesmo tratamento, pois esse é o primeiro fator 

complicador para o tratamento: distância e acessibilidade. 

A Fase 1 está sediada em um prédio, que outrora servia para o treinamento de 

missionários do Centro de Missões Novas Tribos que, por comodato, cedeu aos cuidados 
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da Missão Batista Cristolândia Pernambuco16. A Fase 1 está nesse local a quase dois anos, 

antes era situado no município de Tacaimbó/PE. 

A estrutura da Fase 1 é muito grande. Tem muito espaço ao ar livre, muitas 

edificações dentro do sítio, lembrando muito a estrutura de um seminário/acampamento 

com o estilo de construção norte-americano17. Na entrada há uma grande placa que mostra 

o logo da Cristolândia (figura 1). 

 

Figura 1 - Entrada da Cristolândia 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

Em relação às construções da Fase 1, tem-se a Casa Verde ou Casa Pastoral (figura 

2), que é destinada a família pastoral que coordena o projeto. A família pastoral não reside 

no sítio, moram em Recife. Eles vêm de terça a domingo para a Fase 1 e fazem uso das 

instalações da Casa Verde. Há também a Casa dos Missionários e Radicais (figura 3), que 

                                                 
16 A Junta de Missões Nacionais é uma agência da Convenção Batista Brasileira (CBB). De acordo com o 

livro Pacto e Comunhão: documentos batistas, organizado por Sócrates Oliveira de Souza (2010) 

(disponível em < http://batistas.com/images/pdfs/pactocomunhao.pdf>, acesso em 09/01/2016), as agências 

da CBB são autônomas em suas ações. Igualmente, cada Agência tem em cada estado um escritório que é 

responsável, naquele estado, por suas atividades e ações de forma autônoma. Nesse sentido, entende-se que 

cada Missão Batista Cristolândia (MBC) é vinculada à Convenção Batista Estadual do estado que está 

implementada, seguindo como regra o Manual Operacional da MBC. 
17 O Centro de Missões Novas Tribos foi implementado no Brasil por missionários norte-americanos 

(disponível em <http://www.novastribosdobrasil.org.br/quem-somos/historia>, acesso em 06/01/2016), por 

isso a estrutura de suas construções serem replicadas de seminários norte-americanos. 
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possui 4 quartos e 1 banheiro. Nessa casa dormem o(s) Radical(ais) que está(ão) atuando 

na Fase 1 e os missionários que são alocados para lá. 

 

Figura 2 - Casa Pastoral 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

Figura 3 - Casa dos Missionários e Radicais 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 
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Tem-se o Escritório (figura 4), que além de abarcar a área administrativa, onde 

executam-se as atividades administrativas referentes a Fase 1, bem como o arquivo com 

os documentos e pertences dos internos, há um espaço reservado para a Perfumaria, local 

destinado a guardar todos os itens de higiene pessoal que contenham substâncias 

psicoativas e sejam feitas de material cortante e/ou perfurante e/ou que ainda possa ser 

utilizado como arma. Essa área ainda possui uma farmácia, onde há armazenado kits de 

primeiros socorros e remédios diversos que não necessitem de prescrição médica 

específica18.  

Existe ainda neste espaço uma rouparia, local onde fazem a triagem de roupas 

doadas e separam em lotes para os alunos que precisem, ou para os que chegam sem 

nenhuma roupa. E uma trufaria, que é um espaço destinado aos alunos que fazem trufas 

e vendem para angariar fundos para eles mesmos. 

 

 

Figura 4 - Escritório 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

                                                 
18 Caso o remédio seja tarja preta ou vermelha, necessitando de receita para sua aquisição e 

acompanhamento médico, eles são ministrados nos centros de saúde do local. Caso haja a possibilidade de 

uso do medicamento dentro da Fase 1, os líderes fazem a administração dos medicamentos segundo a 

prescrição médica na receita. 
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 Com relação aos alojamentos, há o Alojamento Azul (figura 5), que possui 

uma sala de convivência19 e 5 quartos com 2 beliches cada, tendo um espaço para 20 

pessoas. Tem um banheiro coletivo, contendo 3 chuveiros e 3 sanitários. Há uma 

lavanderia com 6 torneiras. No Alojamento Verde (figura 6) é um grande galpão dividido 

em quatro grandes vãos. Um dos vãos (quartos) é destinado a equipe da cozinha. O motivo 

para tal separação é que por vezes, os alunos responsáveis pela cozinha, têm que acordar 

mais cedo que os demais, bem como dormir em horários diferenciados. Ainda no 

Alojamento Verde há um espaço em outros 3 vãos (quartos) para cerca de 28 alunos. O 

alojamento tem 4 banheiros, um em cada vão (quarto) com um chuveiro e um sanitário. 

Ainda conta com 4 lavanderias.  

 

 

Figura 5 - Alojamento Azul 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Espaço comum para que os alunos possam interagir fora de seus quartos, orar, ler a bíblia e ter momentos 

de conversa, dentro do horário permitido.  
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Figura 6 - Alojamento Verde 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

Ainda tem o Alojamento Rosa (figura 7) que está desativado por falta de equipe 

para abarcar a demanda. Nele cabem mais 18 pessoas e possui 2 banheiros. Fora esses 

alojamentos, há mais dois galpões de alojamento desativados por falta de reforma, os 

mesmos não têm condições de receber nenhum aluno. 

Figura 7 - Alojamento Rosa 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 
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A Fase 1 ainda conta com uma padaria em construção, os próprios alunos estão 

construindo. Tem um galinheiro, lá criam lebres também. Tem uma horta e várias 

plantações de variados gêneros alimentícios espalhadas pelo sítio. Há o Templo, local em 

que são realizados os cultos, e a maioria dos estudos. Fora colocada uma divisória no 

espaço do templo, e tem-se instalado o Refeitório, e próximo ao refeitório existem dois 

banheiros. Ao lado do refeitório fica a Cozinha que é semi-industrial, com uma despensa 

anexa a ela (figura 8). 

 

Figura 8 – Galpão do Templo, Refeitório, Cozinha e Despensa 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

 

Há um galpão chamado de Barracão da Oficina, onde eles fazem trabalhos de 

marcenaria, consertando ou construindo móveis para uso deles. Ao lado do barracão há 

uma Despensa de ferramentas. E ao lado há uma Despensa de roupas femininas e 

acessórios, que é resultante de doações que não servem para eles, mas eles guardam e 

fazem bazares. 

Para a diversão e lazer, eles contam com 2 Campos de futebol (figura 9), os dois 

de areia. Uma piscina (figura 10), uma sinuca. Uma televisão para todos, que fica na área 

do templo, um totó, ou pebolim, dominó, dama e xadrez. Eles ainda contam com 2 dias 

na semana com tempo livre a mais para lazer. Geralmente nas quartas e sábados. 
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Figura 9 – Campo de Futebol 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

 

Figura 10 - Piscina 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

 

Fora esses prédios, há um que mais chamou atenção do pesquisador. Um grande 

prédio, que eles chamam de Escola (figura 11) construído e que não está em uso. Nele há 
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8 salas grandes e um auditório para 100 pessoas. Nas salas há um laboratório de 

informática parado que possui 10 máquinas, todas elas doadas por uma empresa de venda 

de artigos têxteis local, mas está desativado por não ter pessoal técnico para auxiliar no 

uso. O prédio parece um modelo de escola de interior norte-americano. Tem uma 

biblioteca em construção, acervo arrecadado por doações. Uma sala projetada para 

artesanato. Possui 2 banheiros, um masculino e outro feminino com 3 chuveiros e 2 

sanitários cada. Por falta de equipe não funciona. 

 

Figura 11 - Escola 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 

 

A estrutura física do projeto é bastante interessante, impressionando à primeira 

vista, já que as estruturas de outras instituições, visitadas em outras ocasiões, não possuem 

o espaço e nem estrutura física encontrada neste. Se a estrutura fosse amplamente 

aproveitada, provavelmente seria uma instituição modelo na região. Por fim, para que o 

leitor possa ter uma compreensão maior de como é a estrutura do projeto, tem-se 

apresentado uma foto de satélite demonstrando toda a estrutura do projeto (figura 12) com 

as respectivas construções da Fase 1. 
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Figura 12 – Missão Batista Cristolândia Fase 1 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-7.9188852,-35.095935,388m/data=!3m1!1e3 
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2 MISSÃO BATISTA CRISTOLÂNDIA PERNAMBUCO FASE 1 – ROTINA E 

REGRAS GERAIS 

 

No mês de referência para a pesquisa, agosto de 2015, haviam 50 alunos 

internados. Sendo esta, a capacidade máxima estipulada pelos líderes da Fase 1, que são 

os pastores missionários responsáveis pelo projeto, os missionários do Radical e 

Missionários locais.. Porém, mesmo com essa postura, novos alunos são enviados 

periodicamente à instituição que, por ter uma alta rotatividade de alunos, como será 

explanado mais a frente, acolhe os novos internos. 

Os internos têm acesso livre aos prédios comuns a todos da Fase 1. Excetuam-se 

do acesso livre os alojamentos dos missionários e radicais, a casa pastoral, o escritório, a 

cozinha e da dispensa. Para acesso a esses locais, eles têm que ser acompanhados por um 

líder e/ou monitor. Aqui começam a aparecer a configuração da hierarquia na Fase 1, algo 

que é muito forte.  

A rotina diária é balizada por uma escala preestabelecida, ela regulamenta tudo o 

que será feito em todos os dias da semana. Ela é seguida à risca, não sendo permitido 

alterações, excetuando-se alterações advindas por direcionamentos da coordenação. Os 

horários, de igual modo, são seguidos à risca. Um dos líderes, por dia, é o responsável 

pelo cumprimento de todos os horários, do funcionamento das escalas de serviço e da 

execução da Terapia Ocupacional da Fase 1. Ele é chamado de plantonista do dia. O 

plantonista é um tipo de fiscal para todas as programações do dia. São eles quem tocam 

o sinal para início e término de cada programação, são os primeiros a acordar e os últimos 

a dormir. Bem como os líderes, os monitores velam pelo cumprimento das regras 

estabelecidas, as Regras de Convivência e Ordem. 

A rotina é dividia em dois tipos, a Normal e a de Dia de Lazer. A normal é 

estabelecida na semana nos dias de segunda, terça, quinta e sexta. Ela tem seu início às 

06:00h com o despertar e higiene pessoal. Às 06:20h tem-se início as atividades de cunho 

religioso, onde ocorre a devocional individual, que dura em média quarenta minutos. 

Interessante apontar que se pode observa na pesquisa, enquanto alguns estavam fazendo 

suas devocionais sozinhos, os alunos que não sabiam ler, se uniam em duplas com outro 

aluno que sabia ler para poderem fazer suas devocionais.  Às 07:00h é servido o café da 

manhã. Antes de ser servido o café (bem como em todas as refeições), eles se reúnem e 

tem um momento de partilha de versículos bíblicos, eles têm uma prática de trazer, cada 

um dos alunos internos, um versículo para compartilhar com os outros alunos, é meio 



58 

 

“todos tem que trazer”, pois quem não traz fica “excluído” no grande grupo. E a exclusão 

é percebida através da questão de que se o aluno trouxer o versículo, é porque ele está a 

ler a “palavra” e está demonstrando “crescimento”, caso isso não ocorra, o aluno não está 

“se libertando”. Quem traz, recita, quem não traz só diz amém. A maioria traz versículos 

de proteção, livramento e vitórias. 

Após o café da manhã, eles têm às 07:30h a devocional coletiva, um estudo bíblico 

com todos os alunos. Às 08:00h começam a Terapia Ocupacional20. Diariamente eles 

participam de atividades denominadas de Terapia Ocupacional. Sendo esta uma parte 

muito importante do processo de recuperação (CASTILHO, 2012) e (re) socialização do 

sujeito (COSTA, ALMEIDA, ASSIS, 2015). A Terapia Ocupacional executada pelos 

alunos internos ocorre pelas manhãs e pelas tardes. Eles são divididos em equipes e 

realizam a Terapia Ocupacional nessas equipes. Com relação às equipes, elas são 

divididas por setores: Templo/cozinha; Galinheiro/oficina; Rouparia/trufaria; Bomba 

d'água e abastecimento geral; Cultivo/piscina; Campo (toda a estrutura do projeto, 

limpeza geral). Cada aluno que faz parte da Fase 1 está inserido em uma equipe e exerce 

diariamente atividades correlatas a sua equipe, sendo essas distribuídas por seu monitor 

e entregues a estes pelos líderes. Também é interessante apontar que eles aproveitam os 

alunos com alguma formação profissional para desenvolverem atividades específicas 

dentro da Fase 1. Por exemplo, se o aluno tinha por profissão pedreiro, dentro da Fase 1 

ele será direcionado para a realização de atividades de construção. E assim vai de acordo 

com o perfil profissional de cada um. Os alunos, aparentemente, se sentem valorizados 

com essa metodologia, já que eles são valorizados pelo que eles fazem. 

Cabe salientar que nesse ponto, a questão da liderança ficou mais explícita. Uma 

coisa bem forte que o pesquisador pode perceber, é a existência de um sistema hierárquico 

muito bem definido e respeitado. Os coordenadores (pastor e missionária) é que são os 

responsáveis pelo projeto. Depois deles existem 3 líderes (dois radicais e um missionário 

voluntário local que está sendo enviado para o curso de radical, junto com outro aluno). 

                                                 
20 Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (http://www.coffito.org.br/), a 

Terapia Ocupacional “É uma área do conhecimento, voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de 

indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psico-motoras, decorrentes ou não 

de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas, através da sistematização e utilização da 

atividade humana como base de desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, na atenção básica, 

média complexidade e alta complexidade” (grifo do autor). Sendo tais atividades desenvolvidas em uma 

Comunidade Terapêutica através de atividades cunho laborativo, como as que estão constantes na resolução 

- RDC Nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2011 (disponível em < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0029_30_06_2011.html>) no artigo 7°, inciso IX 

– “participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, e outros”. Sendo estas atividades de 

grande importância no processo de recuperação do usuário (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005). 
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Dos três líderes, um é o responsável por toda a Fase 1, ele é o “braço direito” dos 

coordenadores, foi o que ficou bastante claro. Após os líderes, existem os monitores (os 

alunos que têm um comportamento exemplar e um desenvolvimento cristão 

compromissado são os que assumem o papel de monitores e auxiliam no processo de 

liderança dentro da Fase 1, eles devem apresentar desenvoltura, comportamento, 

habilidades, compromisso com Deus, dentre outras qualificações classificadas como boa 

ou ótima, na ótica da liderança, para poder ser colocado como um pequeno líder de 

grupos/equipes) e são eles que coordenam as equipes que organizam a Fase 1, através dos 

setores. E por fim vem os alunos, os demais que participam de todas as atividades e que 

são impelidos a fazer parte de alguma equipe. Com relação a tal sistema de hierarquia, há 

respeito, mas não se sabe se o possa dizer que o mesmo fora imposto ou conquistado, em 

alguns casos o pesquisador o via como imposto, em outros, como conquistado, porém o 

que que assegura esse respeito? 

A figura do Pastor e a do líder, na ótica dos internos, é a do pai, daquele que zela 

por eles. Daquele que eles respeitam e que a palavra é ouvida sem pestanejar. Eles 

acreditam em tudo que os líderes falam, principalmente se vier do Pastor. Fica claro que 

na visão dos alunos, eles são os detentores da vida (ou da nova vida) e são eles que a 

derramam sobre os alunos como o alimento da mensagem e cuidado diários. 

Um ponto interessante dos líderes, eles sempre pensam no bem geral do grupo. 

Não só no individual, eles sempre olham para o impacto que as ações exercerão na 

maioria. Importa para eles, o bem-estar do coletivo. E aqueles que são “anômalos” (os 

infratores das regras) são chamados atenção 3 vezes, seguindo o desligamento do projeto. 

Às 11:00h finaliza-se o momento de Terapia Ocupacional e segue-se um momento 

para banho e preparação para o almoço, que é servido às 12:00h. Como no café da manhã, 

o almoço é precedido por um momento de partilha de versículos bíblicos. Após o almoço, 

os alunos têm um momento de descanso coletivo. A maioria segue para os alojamentos e 

dormem até aproximadamente 15:00, quando há início do segundo momento de Terapia 

Ocupacional. Alguns dos alunos não utilizam o momento de descanso para dormir, mas 

para fazerem devocional em grupos, conversar com outros alunos, terem um momento de 

aconselhamento com os coordenadores e/ou os líderes, ou ainda com algum missionário 

e/ou voluntário que esteja atuando naquele dia na Fase 1. 

Às 15:00h tem-se início ao segundo momento de Terapia Ocupacional que segue 

até às 17:00h, quando os alunos são liberados para tomar banho, utilizar o espaço para 

fazer algum exercício físico ou fazer alguma atividade de lazer individual. Algo 



60 

 

interessante observado pelo pesquisador, é que nos momentos de Terapia Ocupacional 

e/ou nos momentos livres e de lazer, há um sistema de som que fica tocando músicas 

evangélicas. O som é localizado no templo, como visto, local central na Fase 1, fazendo 

com que toda o sítio escute a música que está sendo tocada. As músicas tocadas, em sua 

grande maioria, possuem letras com temática sobre vitória, restauração, restituição, 

derrota “do Inimigo”, derrota “dos inimigos”. 

Às 19:00h é servido o jantar, seguindo o mesmo padrão de partilha de versículos 

bíblicos que se têm nas demais refeições. Após o jantar, segue o momento do culto, às 

20:00h. O pesquisador pode observar que os cultos, mesmo sendo de uma denominação 

de linha doutrinária histórica e tradicional, são avivados, lembrando um pouco os cultos 

neopentecostais21.  

Por dia, tem-se um estudo matinal e um culto à noite, são, em uma conta simples, 

14 encontros religiosos por semana e 60 por mês. Em contrapartida, a realidade “fora” da 

Fase 1 é de um culto por semana e, talvez, um segundo encontro para estudos bíblicos e 

oração. Isso deixa claro que o ambiente que é formado dentro da Cristolândia, é de uma 

atmosfera “santa” e que fora da instituição, é demasiadamente “profano”. Para o aluno, 

ser conformado a uma doutrina e ser “transformado” em cristão, dentro dessa realidade, 

é mais fácil. E ainda mais fácil seguir tais caminhos dentro da Fase 1, já que a vida de 60 

cultos por mês garante um doutrinamento mais efetivo. Nesse sentido, estar lá dentro é 

estar “seguro”, em um ambiente santo e separado do mundo caótico das drogas.  

Essa alta dosagem de tudo santo pela manhã, pela tarde e pela noite, acordar com 

devocional, comer com devocional, trabalhar com devocional, ouvir música evangélica o 

tempo todo, isso tudo estabelece uma atmosfera surreal e chega a parecer alienação. Como 

essa metodologia traria a recuperação do sujeito? Essa indagação é balizada pela realidade 

de que depois de seis meses eles retornarão para o “mundo lá de fora”, e como é pregado 

dentro da Fase 1, o mundo que “jaz no maligno”. E um dia, mais cedo ou mais tarde, cada 

aluno terá que voltar para lá. A questão doutrinária e religiosa é vivida vinte quatro horas 

por dia dentro da Fase 1. Mas fora, não é assim, e cabe se questionar se com essa 

                                                 
21 Mariano (1996) fala que os cultos neopentecostais são caracterizados por “pregar e difundir a Teologia 

da Prosperidade, defensora do polêmico e desvirtuado adágio franciscano "é dando que se recebe" e da 

crença nada franciscana de que o cristão está destinado a ser próspero materialmente, saudável, feliz e 

vitorioso em todos os seus empreendimentos terrenos; [...] enfatizar a guerra espiritual contra o Diabo, seu 

séquito de anjos decaídos e seus representantes na terra [...]”. Nos cultos da Fase 1 o pesquisador pode 

observar, por várias vezes, tais características, porém, de forma esporádica, não sendo o culto todo dessa 

forma nem seguindo esses padrões por completo. 
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configuração, há preparo para reinserção? Pasma ser submetido a um caminho que, 

usando um trocadilho próprio do estudo das drogas, se torna uma "overdose" de Jesus.  

Com relação aos estudos e direção dos cultos, cabe aos líderes o fazerem ou, 

quando estão presentes na Fase 1, os coordenadores. Ainda há espaço para a participação 

dos missionários voluntários ou pastores que apoiem o projeto. A liturgia do culto é 

composta por orações coletivas, momentos de cânticos, onde em sua maioria versam 

sobre as temáticas de vitória e conquista, e a mensagem, que é dada por um dos líderes. 

Vale ressaltar um ponto que o pesquisador observou, o analfabetismo prejudica o 

aprendizado, para além de um doutrinamento, dos alunos, haja vista quem detém o poder 

das pregações, fala a verdade, e como alguns alunos não sabem ler, não há como 

questionar se é a verdade que é dita.  

A mensagem central das pregações é a de obedecer (a Deus) para ter.  O fazer 

algo para Deus, é o obedecer às suas determinações, que se encontram na bíblia, ou nas 

palavras pregadas pelos coordenadores e líderes. Aqui entra a questão de se sentir útil, se 

sentir valorizado, fazendo algo de importante para alguém, seja Deus, ou os líderes que 

velam por eles. Não porque só seria para Deus, mas porque seria um processo de 

valorização de Deus por cada um deles. Seria mais ou menos a questão do “sujeitar-se a 

Deus e Ele encherá seu barco de peixes”. Mas não parando por aí, já que quando o seu 

barco estiver cheio de peixes, reparta com seus irmãos. 

Às 21:00h é a hora de se recolher aos alojamentos. Aqui finaliza-se o dia. Alguns 

ainda ficam nas salas de convivência dos alojamentos conversando, mas por pouco tempo, 

os monitores responsáveis pelos alojamentos têm a instrução de que todos devem ir 

dormir, e eles seguem os horários à risca. O plantonista do dia é o último a se recolher 

aos seus aposentos. Só podendo ir quando verifica que todos na Fase 1 já estão em seus 

respectivos alojamentos e todas as luzes já estão apagadas. É uma rotina pesada. Mesmo 

enquanto pesquisador, que pode observar toda a rotina de fora, ainda assim, ao final do 

dia sente-se que as energias foram esgotadas, contudo, em umas oito horas, tudo 

recomeçará. 

Em dois dias da semana, a quarta e o domingo, são os dias de Lazer. A rotina dos 

dias de Lazer é diferenciada no que se refere a alguns horários. O despertar e higiene 

pessoal é às 07:00h. Seguido da devocional individual, ou em duplas, às 07:20h. O café 

é servido às 08:00h, seguindo o padrão de recitar os versículos antes da refeição. Às 

08:30h tem-se o devocional coletivo no templo com uma reflexão rápida. Aqui começa a 

aparecer o diferencial do dia de Lazer, quem traz o estudo é um dos monitores. Como 
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visto, só os coordenadores ou líderes trariam estudo, mas nos dias de lazer os monitores 

trazem os estudos também. 

Às 09:00h tem-se início a Terapia Ocupacional e vai até às 10:00h, seguindo 

momento de lazer coletivo. No lazer coletivo eles dispõe do campo de futebol, da piscina, 

de filmes no salão do templo, da sinuca e dos jogos de tabuleiro que há na Fase 1. Às 

13:00h é servido o almoço e logo em seguida o momento de descanso. O período da tarde 

é completamente livre, tendo seu término às 17:00h, com o banho e a preparação para o 

jantar, que é servido às 19:00h. O jantar segue o padrão, assim como o café da manhã e o 

almoço, do recitar versículos bíblicos. 

Após o jantar, segue-se com o culto noturno, que tem seu início às 20:00h. No dia 

de lazer, quem faz a direção da liturgia, são os alunos, os de comportamento exemplar, e 

quem traz a mensagem é um monitor. Um ponto interessante é que os monitores e os 

alunos não fazem uso do púlpito que está centrado na parte elevada do “palco”, eles fazem 

uso de um púlpito pequeno centralizado abaixo do grande púlpito. Mais uma vez, a 

hierarquia é demonstrada através da separação dos pregadores e dirigentes dos cultos.  

Outro ponto observado no culto dos dias de lazer, o estilo do culto é uma mescla 

de um culto tradicional e um culto pentecostal. A da crença particular de cada aluno é 

demonstrada em uma miscelânea no culto. Em relação às pregações e aos testemunhos, é 

muito forte a questão de ser reconhecido. Eles falam das "proezas" cometidas em suas 

“vidas passadas” e da transformação que passaram. Quanto mais fantástica a história, mas 

“poder” fora vertido da parte de Deus para eles serem restaurados, e, aparentemente, mais 

"respeito" eles recebem. Eles tomam suas experiências como revelações de Deus e que 

eles devem contar ao mundo o que aconteceu. A narrativa do testemunho fantástico é 

muito forte. 

O dia de lazer é finalizado às 21:00h com o recolhimento de todos os alunos para 

os alojamentos. A rotina do dia de lazer é mais branda, sendo menos cansativa que a do 

dia normal. O pesquisador observou que o processo de integração dos alunos com os 

outros alunos ocorre de maneira mais forte nos dias de lazer. Bem como a integração com 

os líderes e monitores, já que eles têm tempo livre o suficiente para sentar e conversar 

com eles, quer sejam conversas sobre a Fase 1, sobre a vida pregressa, sobre os sonhos 

para o futuro, sobre as dores que estão enfrentando, ou sobre qualquer outro assunto que 

eles se sintam à vontade para falar. 

Ao ver os alunos nesses momentos, é interessante observar como eles se escutam 

e se ajudam. São nesses momentos, sem a pura “overdose de Jesus”, que o pesquisador 
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pode observar a comunidade propriamente dita. Uma sociedade de iguais, homens 

excluídos de uma sociedade real por causa de um “mal” em comum, que são empáticos 

aos problemas do outro e unidos por um propósito em comum, a recuperação, buscam 

ajuda e se ajudam no processo. E o que faz eles romperem a barreira posta defronte ao 

outro? De onde vem a "irmandade" que eles chegam a viver? Eles, aparentemente, 

permitem um processo de confiança mútua e acreditam no que os seus iguais dizem e 

compartilham em forma de testemunho. Seria aqui que ocorre a recuperação? Onde sem 

obrigações, sem imposições, mas, pelas histórias de vida do outro, eles começam a (re) 

aprender e tomar suas (novas) decisões? 

As regras de convivência e faltas passíveis de exclusão do projeto, ficam fixadas 

em local de comum acesso e visível a todos. A figura 13 mostra essas regras: 

 

Figura 13 – Regras de Convivência e Faltas 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/2015 
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Como visto, as regras são bem definidas e, assim como a rotina, são respeitadas. 

Qualquer tipo de agressão (física ou verbal) é considerada uma falta grave. Desrespeitar, 

enfrentar ou desobedecer a liderança também são faltas graves. Bem como o não 

cumprimento de atividades, horário e escalas. Também são faltas graves o envolvimento 

sexual ou o uso de roupas que venham a despertar desejos sexuais nos internos. Tais 

regras, segundo a liderança, servem para manter a ordem e a boa convivência dentro a 

Fase 1. O descumprimento destas acarreta uma advertência, seguida de “disciplina”. Três 

advertências, ou uma falta muito grave, acarreta no desligamento do projeto. 

A disciplina é o termo utilizado para punição de um aluno, ou mais, que viola as 

regras. Ela retira do aluno os momentos de lazer que existem na Fase 1 (além de perder 

os momentos livres das quartas e sábados), e também de não permitir a participação dele 

em liderar, pregar ou ministrar nos momentos eclesiásticos (caso o disciplinado seja um 

monitor). Só os lideres aplicam. Aparenta ser um poder coercitivo para manter o respeito 

e a ordem. Os líderes dizem o tempo todo que a disciplina é algo bom para quem é 

disciplinado, e que vem de Deus, e o aluno deve se submeter. O que chamou bastante a 

atenção foi que os alunos, mesmo contrariados, se submetem. 

O pesquisador pode perceber que dentro da Fase 1, há a instituição de uma micro-

realidade, uma micro-sociedade, separada do “mundo real” que existe do “lado de fora”. 

Na Fase 1 há uma hierarquia muito bem organizada e respeitada. Há horários para tudo 

muito bem estabelecidos. Há regras que não podem ser violadas. Há punição para os erros. 

Com tantos homens desregrados, o sistema imposto vem trazer uma ordem, não aceitando 

subversão. Mas por que um homem se submete a isso tudo? Um homem que nunca 

respeitou nada do lado de fora, e dentro se submete? Seria a religião quem calibra os 

ânimos, sustenta a hierarquia?  

 

 

3 MISSÃO BATISTA CRISTOLÂNDIA PERNAMBUCO FASE 2 – ESTRUTURA 

FÍSICA 

 

A Missão Batista Cristolândia Fase 2 está localizado no município de Paulista, 

distante da capital Recife cerca de 18km. A Fase 2 está localizada a 4km do centro da 

cidade de Paulista, sendo metade do caminho até o local em que está instalado a Fase 2, 

de asfalto. E aqui começam a surgir as diferenças entre as duas Fases da Cristolândia 
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Pernambuco. Diferentemente da Fase 1, o local é mais acessível, tendo a passagem de 

ônibus da prefeitura pela localidade. 

A Fase 2 está sediada em uma instalação de uma igreja batista local, onde eles 

ocupam o espaço e cuidam da manutenção para a igreja. A estrutura física da Fase 2 não 

é tão grande quanto da Fase 1. Na entrada tem-se a placa da Fase 2 (figura 14). 

 

Figura 14 - Entrada da Fase 2 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

Dentre as construções da Fase 2, tem-se a despensa (figura 14), que também 

abarca um quarto que serve para a família pastoral. O Escritório (figura 15) é localizado 

ao lado do salão do templo. Dentro do Escritório ficam todo o material administrativo da 

Fase 2, além de uma pequena farmácia. Diferentemente do uso da farmácia na Fase 1, na 

Fase 2 a necessidade de atendimento ambulatorial é suprida pela rede municipal de saúde, 

haja vista a distância para o centro da cidade e a acessibilidade é bem mais viável do que 

na Fase 1.  
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Figura 15 – Escritório 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

O Salão do Templo (figura 16) divide espaço com a cozinha e o refeitório (figura 

17). As refeições são realizadas no refeitório e após cada refeição é reorganizado para os 

estudos matinais e cultos. 

 

Figura 16 – Salão do Templo 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 



67 

 

 

 

Figura 17 – Cozinha e Refeitório 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

A Fase 2 possui um conjunto de salas (figura 18) que abarcam a biblioteca, uma 

sala para a formação de técnico eletricista, uma sala de informática e uma sala para aula. 

Nesta fase, como visto anteriormente, o foco é para a ressocialização e a reinserção do 

aluno na sociedade. 

Figura 18 – Salas de Aula 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 
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Os dormitórios (figura 19) são localizados próximos aos banheiros (figura 20). 

São duas construções e quatro quartos ao total com capacidades variáveis segundo a 

disponibilidade de beliches, com capacidade máxima de 30 pessoas. Um dos quartos (da 

construção verde) é destinado aos líderes e ao Radical que está presente na Fase 2. Os 

banheiros são coletivos. 

Figura 19 – Alojamentos 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 

 

Figura 20 – Banheiros 

 

Fonte:  Arquivo Pessoal/2015 
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Com relação a diversão e lazer, a Fase 2 possui um campo de futebol (figura 21), 

uma piscina (figura 22). Ainda usam uma televisão no salão do templo para verem filmes 

(na rede de televisão local e em DVD) e jogos de futebol. Por não passarem o final de 

semana dentro da Fase 2, as opções de lazer são menores que na Fase 1. Provavelmente, 

tal diminuição no padrão da estrutura deva-se ao caráter transitório da estada dos alunos 

na Fase 2, já que, como visto anteriormente eles passam a semana na Fase 2 e os finais 

de semana com a família.  

 

4 MISSÃO BATISTA CRISTOLÂNDIA PERNAMBUCO FASE 2 – ROTINA E 

REGRAS GERAIS 

 

Como fora observado, a estrutura da Fase 2 é bem menor que da Fase1, assim 

como o número de líderes, radicais e monitores. No mês de referência para a pesquisa, 

agosto de 2015, estavam internados 11 alunos. Outra grande diferença entre as Fases 1 e 

2, a quantidade de alunos internados. Cabe colocar que os alunos só têm acesso à Fase 2 

se, e somente se, tiverem passado pela Fase1. 

A rotina e as regras são semelhantes à da Fase 1. Tem-se a rotina de dias normais 

e a rotina de dias de lazer. A rotina dos dias normais, segundas, terças, quintas e sextas, 

seguem os mesmos horários da Fase 1. E a rotina dos dias de lazer, que no caso da Fase 

2 é na quarta-feira, segue também o mesmo horário. Da mesma forma as regras gerais de 

convivência e de ordem, as duas fases possuem a mesma linguagem. 

As diferenças da Fase 1 e da Fase 2 começam a surgir quando se percebe que nos 

horários das refeições, não há o recitar dos versículos bíblicos, apenas uma oração de 

agradecimento pelo alimento. Os estudos matinais são de cunho doutrinário educativo, 

não tendo por foco uma teologia de um Deus vingativo. Tanto nos estudos, assim como 

nas pregações, o que o pesquisador mais ouviu falar foi dos temas sobre perdão, graça e 

restauração. Nos cultos há uma diversificação entre os líderes e os monitores nas 

pregações, diferentemente da Fase 1, na fase 2 o pesquisador pode observar monitores e 

líderes pregando do mesmo púlpito e com uma profundidade teológica parecidas, não 

havendo muita discrepância entre o professar da fé e a prática desta. Porém, é notório que 

quando o coordenador traz a mensagem, os alunos respeitam mais. Como na Fase 1, a 

palavra do coordenador é levada muito a sério, como um claro sussurro da voz do próprio 

Deus. 
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Na Terapia Ocupacional não existe aquele som ligado com músicas pentecostais 

que ficam o dia todo tocando. Porém, por serem menos alunos internados, as atividades 

do sítio tornam-se pesadas para estes poucos alunos. O pesquisador pode observar que na 

Fase 2 não existe a “overdose de Jesus”. Tem momentos que chega a aproximar-se de 

uma comunidade terapêutica sem cunho religioso. Mas, quando há uma aproximação 

maior, vê-se a religião lá. Sem imposições, sem ameaças, sem controle religioso. Eles 

conversam mais abertamente, expõe suas vidas, discutem em estudos. Ouvem muito mais 

do que falam, é claro. Mas o clima é bem diferente da Fase 1. O pesquisador até arrisca-

se a dizer que a Fase 2 seria uma “ponte com o mundo”.  

Uma das coisas que mais chamou atenção do pesquisador é quando começa o 

anoitecer. A Fase 2, como demonstrado anteriormente, o foco de atuação com os alunos 

é fortemente voltado para a ressocialização deles. Com esse foco, eles fazem com que os 

alunos que estão internados tenham contato com o “mundo lá fora” muito mais que a Fase 

1. Ao invés dos alunos ficarem a semana inteira internados na instituição, na Fase 2 eles 

saem diariamente para atividades educativas, além de passarem os finais de semana com 

as famílias. 

A Fase 2 têm uma parceria com a prefeitura local que dispõe vagas em turma de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas municipais próximas ao local da Fase 2. 

Todas as noites os alunos pegam o ônibus da prefeitura que os leva da zona rural para a 

escola no centro da cidade. Incentiva-se fortemente a escolarização dos alunos: aos que 

não possuem alfabetização e para os que não terminaram alguma das fases da educação 

básica, são encaminhados para as escolas com EJA. 

Essa realidade da Fase 2 é bastante diferente da Fase 1, enquanto na Fase 1 eles 

esperam que os voluntários venham ao projeto e auxiliem lá dentro, na Fase 2 há um 

grande incentivo para que os alunos procurem meios de crescimento educacional e, 

quando os alunos atingem um grande desenvolvimento em seu plano de recuperação, são 

incentivados a procurarem um emprego, quando não são encaminhados pela própria 

coordenação da Fase 2 através dos contatos com empresários de igrejas locais. Como será 

visto no próximo capítulo, essa metodologia traz um nível de conclusão do programa 

terapêutico diferenciado da Fase 1. 

Porém, mesmo com essa estrutura de ressocialização bem definida, os recursos 

humanos para a manutenção da Fase 2, assim como na Fase 1, são escassos e limitados. 

Na Fase 2 há o coordenador (pastor) e a esposa (missionária) que são responsáveis por 

esta fase do projeto, tem um Radical e um líder. No mês de referência haviam quatro 
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monitores: um responsável pela cozinha, um pela limpeza do sítio, outro pela organização 

da despensa, sendo este último um profissional da área administrativa, e outro como 

suporte aos estudos e cultos. 

Outra coisa que foi observada, foi a questão da socialização entre eles. Por ser um 

grupo visivelmente menor que o da Fase 1 (50 internos na Fase 1 contra 11 da Fase 2), a 

relação entre eles é mais aproximada. Da mesma forma que na Fase 1, a aproximação 

deles com os outros internos nos momentos que eles têm em particular, ou livres, é uma 

das formas de recuperação. E, na Fase 2, esses momentos durante o dia são mais 

recorrentes que na Fase 1, já que os períodos de devocional matutina, descanso da tarde 

e espera para o jantar, eles podem sentar, conversar, se aconselhar e diminuir os abismos 

que os separam uns dos outros. Mais uma vez, o pesquisador pode perceber que nesses 

momentos, as barreiras são derrubadas pela condição de “irmandade” que eles ganham 

enquanto iguais. Ainda mais acentuado pelas constantes pregações sobre perdão, graça e 

restauração. 

As duas fases apresentam grandes diferenças em suas metodologias. 

Provavelmente, essas diferenças se mostram por causa do foco de cada fase. Mas, também 

pode ser por causa das lideranças e sua ótica de recuperação e cuidado dos internos, que 

são diferentes. Bem como o nível de envolvimento religioso que o aluno de cada fase se 

dispõe a viver. Para auxiliar no entendimento das diferenças entre as duas Fases, no 

próximo capítulo será feita uma demonstração dos números das entradas e saídas dos 

alunos que estão, e estiveram, nas Fases 1 e 2. Tal aproximação demonstrará o quanto as 

dinâmicas de cada fase interferem no processo de recuperação dos alunos. 

Para fins de esclarecimentos sobre a metodologia escolhida para a organização 

dos dados, o quesito “Entradas” refere-se a todos os alunos que se submeteram 

voluntariamente ao processo terapêutico da Missão Batista Cristolândia. “Desistências” 

são todas as saídas voluntárias dos alunos internados, ou seja, caso o aluno desista do 

processo terapêutico. “Desligamentos” refere-se a todos os alunos que violaram as regras 

e foram desligados do projeto. “Transferências” é de uso da Fase 1 e refere-se aos alunos 

que deram continuidade ao processo terapêutico na Fase 2. E por fim, “Conclusão” que 

se refere a todos os alunos que concluíram o programa terapêutico proposto pelas fases, 

mas não foram transferidos, no caso da Fase 1, ou foram “Reinseridos” (reinserção 

social), no caso da Fase 2. Ainda foram coletados os dados de “Tempo de Permanência” 

no projeto, que se refere ao tempo que os internos ficam dentro da Missão Batista 

Cristolândia.  
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5 ENTRADAS 

 

Com relação às Entradas, para o Ano de Referência (18 de agosto de 2014 a 18 de 

agosto de 2015), foram computados todos os registros que apontem a entrada de alunos 

no período estipulado na Fase 1, houve um total de 241 entradas, divididas de acordo com 

os dados a seguir. 

 

Gráfico 4 – Entradas Fase 2 

 

 

Como é possível observar, os períodos de maior registro de entradas são os meses 

de março, abril e maio. A primeira indagação que despontou foi a busca pela internação 

após o período da maior festa popular do país22, porém, não há como quantificar de 

maneira exata a relação direta desta hipótese, já que não há um “período concreto” de 

tempo de abuso para se recorrer a um serviço de internação, variando de pessoa para 

pessoa, segundo as condições subjetivas do sujeito, levando em conta aspectos 

psicológicos, sociais e fisiológicos. 

Na fase 2, as Entradas são bem diferentes, haja vista que só há o registro de 

entradas através de Transferências advindas da Fase 1 de Pernambuco, da Fase 1 de 

                                                 
22 O Carnaval ocorreu em 2015 no mês de fevereiro, no dia 17. 
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alguma outra Cristolândia ou por reincidência23. Foram, no Ano de Referência, 

registradas 33 entradas, demonstrado na tabela a seguir. 

Gráfico 5 – Entradas Fase 2 

 

 

Ao contrário da Fase 1, não há um padrão que possa ser sugerido. Contudo, as 

diferenças entre as duas fases tornam-se cada vez mais evidentes, já que para a Fase 1 

foram computadas 241 entradas e 32 entradas na Fase 2, Vale relembrar que para ser 

enviado a Fase 2, é necessário que o aluno tenha concluído o programa terapêutico e seja 

“graduado”. Colocando os dois gráficos juntos, pode-se observar mais essa questão das 

entradas. 

 

                                                 
23 Acontece reincidência quando o aluno sai da Fase 2 por algum motivo (desistência, recaída nas drogas 

ou algum fator que interrompa o programa terapêutico do aluno, mas que não advenha de desligamento do 

projeto) e retorne ao programa posteriormente. Neste caso, há uma nova inserção nos livros de registo, bem 

como uma nova ficha individual, mesmo referenciando a ficha anterior com seu “histórico” passado.  
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Gráfico 6 - Entradas Fase 1 e Fase 2 

 

 

De acordo com o que foi visto no capítulo anterior, no concernente a possibilidade 

de estabelecer uma relação com o outro mais profunda com uma quantidade menor de 

alunos, a Fase 2 seria um local “mais propício” a recuperação? Os dados mais à frente 

podem elucidar tais indagações. 

  

6 DESISTÊNCIA E DESLIGAMENTO 

 

Esses dois pontos trouxeram ao pesquisador indagações muito fortes sobre a Fase 

1 e 2. Aqui estabeleceu-se a maior diferença entre elas. O que realmente chamou atenção 

do pesquisador, foram os dados relacionados a Desistência. Para o Ano de Referência, 

tem-se, na Fase 1, um total de 241 entradas, porém, no mês de referência estavam 

internados 50 alunos. Para fins de comparação, conta-se com um total de 191 entradas, já 

que os alunos que ainda estão internados nem foram desligados, nem desistiram, nem 

concluíram e nem foram transferidos. Da mesma forma, na Fase 2, no Ano de Referência, 

estavam internados 11 alunos, ficando para fins de análise, 22 entradas. 

Na Fase 1, tomando por referência as Entradas sem os que ainda estavam 

internados, o número de Desistências no ano de Referência foi de 161 registros. 

Colocando em um gráfico, fica mais claro a demonstração dos registros de desistência.  
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Gráfico 7 - Desistência Fase 1 

 

 

É interessante apontar que o padrão de desistências se assemelha ao padrão de 

entradas na Fase 1. Colocando os dados juntos, o padrão é revelado de forma mais clara. 

 

Gráfico 8 - Entradas X Desistências 

 

 

Há meses em que o registro de entradas é igual ao registro de saídas (no caso dos 

meses de outubro-novembro, janeiro-fevereiro e junho-julho). Esses dados comprovam a 

grande rotatividade existente dentro da Fase 1. 

Com base nos dados coletados, um total de 84% das entradas totais dos registros, 

terminam em desistência do processo terapêutico. Tal realidade traz indagações muito 
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profundas acerca da metodologia do processo terapêutico adotado pela Fase 1. Ora, qual 

seria o motivo para tamanho número de desistências? Por que 84% dos alunos que 

escolhem ser internados voluntariamente desistem do processo terapêutico? A inserção 

em uma instituição com uma micro realidade completamente divergente da que eles estão 

vindo, é um dos fatores que agravam a desistência do processo de recuperação. Há, de 

forma explícita, um choque de realidades muito grande, em que nesta nova realidade, não 

existe abertura de espaço para concessões que permitam subversões. A religião, nesse 

ponto, é claramente um obstáculo a recuperação. 

As duas fases tornam-se completamente diferentes uma da outra através desses 

dados. Dando continuidade à discussão, serão mostrados os dados sobre os 

Desligamentos. Na Fase 1, foram registrados 11 desligamentos no Ano de Referência, ou 

quase 6% das entradas anuais. Nos registros, os motivos mais vistos foram desrespeito a 

outros alunos e aos líderes e uso de drogas dentro da instituição. Para a Fase 2, foi 

registrado 1 desligamento no ano, ou quase 5% das entradas anuais, por desrespeito a 

liderança. Esses dados demonstram que, mesmo com os números de internos sejam 

diferentes entre as duas Fases, a proporção de desligamento ainda se assemelha, levando 

em consideração a porcentagem em cima do total de internos e de desligamentos. 

O número de registros de desligamentos na Fase 1 e na Fase 2, girou em torno dos 

6% e 5%, respectivamente. Pelo que se mostra nesse dado, aparentemente há pouquíssima 

subversão dentro das duas Fases. Esses dados garantem uma comprovação de que os 

alunos internos se submetam a realidade existente dentro das Fases. 

Quando se analisa os dados de desistência, a diferença entre as Fases 1 e 2 fica 

mais explícita. Na Fase 2, a realidade dos dados é completamente diferente. No mês de 

referência, na Fase 2, haviam 11 alunos internados. De forma semelhante, foram retirados 

da computação dos dados esses internos, ficando uma entrada de 22 registros. O número 

de desistências na Fase 2 foi de 4 registros. Um total de 18% de desistências. Um número 

muito baixo comparado ao da Fase 1. Fica claro que esses dados apontam as diferenças 

entre as duas Fases que, mesmo sendo partes integrantes de um projeto, a simples 

mudança de foco e metodologia, altera consideravelmente os resultados. Entretanto, vale 

salientar que quando o aluno é inserido na Fase 2, ele já está “doutrinado” e 

“amadurecido” no seu “desenvolvimento cristão”, fator esse que serve de peso à sua 

permanência na Fase 2. 

Os dados de desligamento da Fase 2 são igualmente interessantes. Há um total de 

1 registro de desligamento. O que se mostra através desses dados é que na Fase 2, existe 
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uma possibilidade maior de permanência do aluno no processo terapêutico, 

diferentemente da Fase 1, que demonstrou um número baixíssimo de possibilidade de 

permanência do aluno. Salienta-se que quem define o tempo de permanência no projeto 

é o próprio aluno, já que é ele quem decide parar, ou não, o programa. Salvo situações de 

desligamento. 

 

7 CONCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA 

 

Mais uma vez, os dados a seguir trouxeram uma grande diferença entre as duas 

fases, são os dados de Conclusão, para as Fases 1 e 2, e de Transferência para a Fase 1. 

Antes da análise dos dados de Conclusão, serão trazidos os dados de Transferência, que 

é particular a Fase 1. No ano de referência, foram transferidos para a Fase 2 (ou como 

eles designam “graduados”) um total de 19 internos. Com vistas ao total de entradas sem 

permanência, os alunos que foram transferidos para a segunda fase do processo 

terapêutico, foram de quase 10%. Com relação aos dados de Conclusão da Fase 1, não 

houve dados computados nos registros, ou seja, para a Fase 1, nenhum aluno concluiu o 

processo terapêutico e foi reinserido na sociedade. Cabe concluir que, para a Fase 1, só 

há o caminho de recuperação e reinserção social se houver continuidade do processo 

terapêutico na Fase 2. 

Com relação à Fase 2, os dados são bem diferentes. Antes de prosseguir com as 

análises, cabe trazer alguns pontos para auxiliar nesse processo. O primeiro ponto refere-

se ao propósito da Fase 2 que reinserir o aluno na sociedade. O termo “Reinserção” é uma 

linguagem do campo de pesquisa, essa reinserção está diretamente ligada a uma vida de 

abstinência das drogas, do estar em um meio familiar, do estar empregado, do estar 

frequentando uma igreja local. Esse é o objetivo a ser conquistado por cada interno. O 

processo de reinserção acontece concomitante à evolução do aluno dentro do plano 

terapêutico. De igual modo, o segundo ponto alude a Conclusão, em que esta, refere-se 

ao aluno que chegou ao final do tempo previsto para o plano terapêutico e está “apto” 

para voltar para a sociedade. Então, conclui-se que as duas terminologias, na Fase 2, 

referem-se a mesma coisa. Já que para ser reinserido, tem que estar em avançado estado 

de conclusão do plano terapêutico ou, para concluir o programa terapêutico, tem que ser 

reinserido.  

Na Fase 2, levando em conta o total de entradas sem permanência, houve um total 

de 22 entradas no registro e um total de 17 Conclusões/Reinserção Social. De forma 
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contrastante com a Fase 1, um total de 77% dos internos na Fase 2 conseguiram concluir 

o processo terapêutico sendo reinseridos na sociedade. Na Fase 2 ocorre o inverso que 

acontece na Fase 1. Mas por qual motivo? O perfil do aluno que entra na Fase 2 é uma 

das respostas para isso. Vale apontar que o aluno que entra na Fase 2 é egresso da Fase 1 

e já foi “doutrinado”, o que permite uma permanência deste no projeto. A metodologia 

da Fase 2, com o foco na reinserção social, sendo “uma ponte com o mundo” e com a 

quebra com uma micro realidade alheia ao “mundo real”, auxilia nesse processo. No caso 

da metodologia de aplicação da religião na Fase 2, percebe-se que ela assume o papel de 

facilitadora para a recuperação. 

 

8 TEMPO DE PERMANÊNCIA 

 

Os dados a seguir demonstram o tempo que os alunos se submeteram à internação 

na Missão Batista Cristolândia. A coleta foi realizada nos dados de entrada e saídas 

individuais nos registros, fazendo contagem do tempo que cada aluno passou internado. 

Os dados foram separados por dias (1 a 7 dias), semanas (2 e 3 semanas) e meses (1 mês 

à maior que 6 meses) e foram agrupados dentro do Ano de Referência. Cabe apontar que 

esse dado não é referido ao tempo médio, mas sim ao número de internos que, em sua 

contagem de tempo dentro da Fase 1 ou Fase 2, tiveram o mesmo tempo de permanência. 

Para a Fase 1, o tempo do plano terapêutico é de seis até no máximo oito meses. E, para 

a Fase 2, é de até 12 meses, porém, não houve registros de alunos que passaram o tempo 

completo na Fase 2, sendo reinseridos antes disso.  

Os dados das duas fazes, mais uma vez ressaltam a diferença entre elas. Para a 

Fase 1, há o gráfico a seguir: 
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Gráfico 9 - Tempo de Permanência Fase 1 

 

 

Durante o Ano de Referência, levando em consideração as 191 entradas no 

registro, tem-se uma demonstração de quanto tempo os alunos internados ficaram na Fase 

1. Analisando os dados, mais uma vez tem-se que há um grande nível de desistência, em 

curto espaço de tempo, por parte dos internos, para a Fase 1, já que, segundo os dados, o 

número de desistências que ocorreram na primeira semana de internação, chegam aos 

43% de todas as entradas no Ano de Referência. Com relação ao primeiro mês, o número 

de desistências chega a 77%. 

Com relação à Fase 2, os dados são o oposto do que acontece na Fase 1. Pela 

coleta no livro de registros, só aparecem dados de saídas após o interno ter passado o 

tempo de 1 mês de permanência. No primeiro trimestre houve um total de 9 registros, um 

total de 41% dos registros totais. Os dados demonstrados no gráfico a seguir, deixam mais 

claros a Permanência dos alunos na Fase 2.  
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Gráfico 10 - Tempo de Permanência Fase 2 

 

  

Diferentemente da Fase 1 que no primeiro mês, mais de 85% desistem. Porém, o 

que chamou a atenção do pesquisador, foi o número de internos que chegaram aos 6 meses 

e ultrapassaram. Foram um total de 11 entradas, ou seja, 50% dos registros anuais da Fase 

2, chegaram a mais de 6 meses de permanência. Uma realidade completamente diferente 

da Fase 1. 

Outro ponto que foi bastante percebido nos dados da Fase 2 foi o quesito da 

Reincidência, que vem a ser quando o aluno estava no processo terapêutico, fora 

interrompido, por motivos que não tenham sido nocivos à Fase 2, e novamente retorna ao 

projeto para dar continuidade ao plano terapêutico ou reiniciá-lo. O número de 

Reincidências ocorridas na Fase 2 foram de 11 registros nas fichas. Das 33 entradas no 

Ano de Referência, 33% foram de reincidentes. Esses dados poderiam estar relacionados 

com as saídas nos 3 primeiros meses? Infelizmente não houve como comprovar tal 

hipótese pelos dados no livro de registro, nem nas fichas, por ter cada aluno uma nova 

ficha de registro quando ele entra ou é reinserido na Fase 2, e nas fichas há somente uma 

menção à data de sua última saída. 

 

9 CRUZAMENTO DOS DADOS  

 

Com base nos cruzamentos de dados a seguir, houve a criação pelo pesquisador 

de uma caracterização do perfil de cada fase da Missão Batista Cristolândia. Bem como 

trazer uma caracterização das duas fases em Pernambuco. Salienta-se que tais 
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demonstrações servem para balizar a discussão teórica que ocorrerá no próximo capítulo. 

Haja vista que o objetivo maior desta pesquisa é demonstrar a significância da religião no 

tratamento a dependentes químicos. 

Com relação a Fase 1, percebe-se que a mesma tem um alto número de entradas 

anuais, chegando a 241 registros de internos, e que a rotatividade é uma característica 

muito forte e presente. Em sua grande maioria, mais de 77% dos alunos desistem do 

processo de tratamento no primeiro mês de internação. Não obstante a essa realidade, 

existe um alto número de desistências ao processo terapêutico, chegando a casa dos 84% 

de registros de desistências. Os dois gráficos a seguir simplificam essas conclusões: 

 

Gráfico 11 - FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso específico da Missão Batista Cristolândia em Pernambuco, no Ano de 

Referência, a Fase Missão estava desativada, portanto, a Fase 1 é o primeiro contato do 

aluno com a metodologia do Projeto. Por quebrar o padrão das fases estabelecidas pelo 

projeto da Cristolândia, a questão do “tempo de adaptação” na Missão, é vivenciado na 

Fase 1, acarretando tantas desistências. Essa hipótese também não tem como ser 

comprovada, pelo menos não nesta pesquisa com aquele projeto em Pernambuco. 

Com relação a Fase 2, observa-se que a mesma não possui um número de entradas 

anuais tanto quanto a Fase 1, e, pela metodologia que ela sague através do modelo da 

Cristolândia, pelas condições estruturais da Fase 2 e pela localização, esse é um número  

bastante baixo para aquela realidade. Ao total, foram 33 entradas anuais. A rotatividade 

é quase inexistente, havendo uma permanência da metade de seus internos por mais de 6 

meses. Em sua maioria, os alunos concluem o plano terapêutico, sendo reinseridos na 
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sociedade enquanto cidadãos “restaurados24”. Pelos dados, há um total de 77% de alunos 

reinseridos. Os gráficos demonstram essa realidade: 

 

Gráfico 12 - FASE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesses aspectos, a Fase 2 é o oposto da Fase 1. Ela tem um nível de reinserção e 

permanência completamente diferentes da Fase 1. Mas, como explicar essas duas 

realidades de um mesmo projeto? Que teorias poderiam ser aplicadas a tais realidades e 

explicar, ou tentar, o que ocorre nessas duas fases? Mais uma vez, o objetivo principal 

deste trabalho é o de identificar qual é o papel relacional e o significado que a religião 

assume no processo de recuperação do usuário de drogas, através de pesquisa de campo 

na Missão Batista Cristolândia em Recife/PE. Pelos dados coletados nas duas fases, já é 

possível começar a construir essa resposta.  

 

 

 

  

                                                 
24 Uma primeira questão que deve ser levantada sobre “restauração”, é restaurado de que? Para fins de 

estudo e linha teórica de pesquisa, o termo restauração que é empregado pelas igrejas segue o sentido de 

restaurado da dependência abusiva e descontrolada do uso de drogas. 
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10 DESSUBJETIVAÇÃO, DROGAS E RELIGIÃO: O ESTADO DO SUJEITO 

 

Quem é o usuário dependente de drogas? É o sujeito moderno dependente de 

drogas, o sujeito drogado, o viciado, o “nóiado”, aquele que tem tantos nomes quanto o 

preconceito possa lhe dar, aquele que nasce em uma realidade construída socialmente da 

qual ele faz parte. Mas como se configura esse sujeito moderno? Como podemos buscar, 

nas formações e transformações sociais uma indicação da (des) construção, da (des) 

subjetivação do sujeito dependente de drogas?  

A construção socioeconômica do usuário abusivo de drogas é de relevância para 

esse trabalho, haja vista que o perfil deles perpassa, em sua maioria, um público 

economicamente vulnerável. Porém, não é este um fator determinante. Com o advento do 

capitalismo, o indivíduo social é reconstruído em sua maneira de ser. Weber (1968) 

aponta que uma das consequências do capitalismo foi o sufocamento da magia e das 

práticas ditas mágicas da vida do sujeito como um todo. Antes, as sociedades antigas 

eram, de certa maneira, movidas e guiadas por conceitos e morais mágicas, e essas 

adquiriam uma moral de grupo. A magia traz regras para a regência do coletivo. Não são 

todas as ações que são aceitas por ela, principalmente se essas ações forem de encontro 

com a vontade de seus seres superiores (deuses, espíritos, natureza, etc.), e essas vontades, 

comumente, visavam a pax da comunidade.  

A magia não permitia o lucro em detrimento do indivíduo porque traria 

“consequências mágicas”, porém, com o estabelecimento das ideias capitalistas dos 

estados modernos e suas competições para o lucro, abre-se uma possibilidade no “ganhar 

em cima” dos estrangeiros, já que eles não são “irmãos”. Para tanto, “o resultado é a 

economia regulada com um determinado campo de ação para o afã de lucro. ” (WEBER, 

1968. p. 311). A magia começa a perder sua força. A magia fora um dos maiores 

obstáculos ao desenvolvimento do capitalismo. Porém, com a Reforma Protestante, 

rompeu-se com a moral de grupo e intensificou-se a moral particular, todos tiveram de 

trabalhar dentro do mundo comum e angariar seus próprios talentos, já que o homem é 

apenas administrador dos bens que Deus lhe deu.  

Ora, “tal termo expressa a valorização da atividade lucrativa capitalista, apoiada 

em fundamentos racionais, como realização de um objeto fixado por Deus. ” (WEBER, 

1968. p. 320). Com essa visão ética, consolida-se uma disjunção da moral de grupo, a pax 

comum, em detrimento da moral particular, a pax individual. Essa nova modalidade de 

ação, faz com que o sujeito seja movido para um “dever” de ter lucro, ele deve ter ganhos, 
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mesmo em dano ao seu próximo. Ultrapassa-se o limite do ganho contra o estrangeiro e 

assume-se a “nova” possibilidade do ganho na comunidade. Como auxílio a essa 

realidade, “a raiz religiosa do homem econômico moderno extinguiu-se.” (WEBER, 

1968. p. 321). E aquela visão de boa vontade e graça divina fora trocada por uma visão e 

atitude 

 

pessimista-realística, com relação ao mundo e aos homens, aproximadamente, 

como é representado pela Fábula das Abelhas de Mandeville, segundo a qual 

os vícios individuais podem ser, em determinadas circunstâncias, vantajosos 

para a coletividade. [...] A ética econômica nasceu do ideal ascético; todavia, 

perdeu o sentido religioso. Foi possível que a classe trabalhadora tivesse se 

conformado com a sua sorte, enquanto se pode prometer-lhe a bem-

aventurança eterna. (WEBER, 1968. p.321) 
 

O sujeito agora é responsável pelo seu lucro, mas não qualquer lucro, o lucro que 

garantirá a ele o “ser”. Ele tem por obrigação angariar capital. Prega-se  

 

a ideia do dever que tem o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas 

posses como um fim em si mesmo. [Com efeito: aqui não se prega 

simplesmente uma técnica de vida, mas uma "ética" peculiar cuja violação não 

é tratada apenas como desatino, mas como uma espécie de falta com o dever: 

isso, antes de tudo, é a essência da coisa.(...)]. (WEBER, 2004. p. 45) 

 

Um fim em si mesmo, a perspectiva de que a vida é puramente ganho. O lucro não 

é mais um meio para se conseguir um, ou vários, fim (s), mas um fim em si mesmo. E 

que para você ser sujeito, na ótica capitalista, você deve ter, ter capital. Max Weber 

advoga que no discurso passado de Benjamin Franklin, as virtudes que ele enaltece, são 

de cunho utilitário, e que para o sujeito, fazer o uso delas, é útil para que ele possa garantir 

a virtude necessária aos olhos alheios para obter lucro. 

 

Necessariamente há de concluir que essas, como todas as virtudes aliás, só são 

virtudes para Franklin na medida em que forem, in concreto úteis ao indivíduo, 

e basta o expediente da simples aparência, desde que preste o mesmo serviço: 

uma coerência efetivamente inescapável para o utilitarismo estrito. (WEBER, 

2004. p. 46) 

 

Vale destacar que essa formação para o sujeito, é uma formação de aparência 

dessas virtudes, como o texto fala, se as virtudes forem úteis, basta a aparência de tais 

virtudes. Como uma consequência clara dessa (des) construção do sujeito moderno, tem-

se um indivíduo feito de aparências, um indivíduo superficial, que pauta suas ações em 

um modo de agir útil para que ele tenha vantagem financeira sobre os demais. Aqui (cor) 

rompe-se definitivamente com a moral de grupo, rasga-se no sujeito um sulco que deixa 

um abismo aberto: a ele só importa ele. Tal performance de (des)construção, resulta em 
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um processo de uma (des)subjetivação do sujeito. Os meios são instituídos como fins em 

si mesmos na vida do sujeito. 

Tem-se agora que  

 

O ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho 

em função do ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades 

materiais. Essa inversão da ordem, por assim dizer, “natural” das coisas, 

totalmente sem sentido para a sensibilidade ingênua, é tão manifestamente e 

sem reservas um Leitmotiv do capitalismo, quanto é estranha a quem não foi 

tocado por seu bafo. (WEBER, 2004. p. 46,47) 
 

O sujeito moderno tem um novo modo de agir na sociedade. A palavra de ordem 

é o lucro. Esse é o lemitmotiv do capitalismo e, agora, o é na vida do sujeito moderno, 

“acima de tudo, este é o summum bonum dessa ‘ética’: ganhar dinheiro e sempre mais 

dinheiro (...)” (WEBER, 2004. p. 46). É o fim em si. Nesta perspectiva, a profissão vem 

a ser um dos instrumentos de alcance desse “ser”, sendo a profissão, consequentemente, 

tornada em um dever. Se o sujeito moderno não tiver uma profissão, uma formação, um 

modo de ser produtivamente útil, ele é socialmente inapto para viver, é um outsider desse 

mundo.  

Weber (2004, p. 47) reforça essa afirmação quando traz que  

 

De fato: essa ideia singular, hoje tão comum e corrente e na verdade tão pouco 

autoevidente, da profissão como dever, de uma obrigação que o indivíduo deve 

sentir, e sente, com respeito ao conteúdo de sua atividade “profissional”, seja 

ela qual for, pouco importa se isso aparece à percepção espontânea como pura 

valorização de uma força de trabalho ou então de propriedades e bens (de um 

“capital”) — é essa ideia que é característica da “ética social” da cultura 

capitalista e em certo sentido tem para ela uma significação constitutiva. 
 

Para o sujeito moderno dependente de drogas que temos estudado, essa afirmação 

imposta pela sociedade capitalista é de uma grande relevância, já que, segundo será 

demonstrado mais à frente, uma grande parcela das pessoas da sociedade não possui uma 

formação, nem voltada para a profissionalização técnica e nem para profissionalização 

superior. Como fora dito, a escassez ou abundância de capital não define o perfil exato 

do sujeito que faz uso abusivo de drogas, mas é um fator de risco25 ao seu uso. 

                                                 
25 A terminologia “Fator de Risco” é comumente utilizada no estudo das drogas como referente a condições, 

situações, locais, ações, problemas ou algo que traga uma maior possibilidade de envolvimento com a 

droga. 
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Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE26, na população brasileira, mesmo defronte ao crescimento da escolarização no 

país, pouco mais de 10% dos habitantes com 25 anos ou mais, tem o ensino superior 

concluído e 49% desta população não terminou o ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, conforme tabela a seguir, 

 

                                                 
26 Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000001136371220201237541890267

4.pdf> acesso 20/04/2015. 

Gráfico 14 - Idade e Instrução por área urbana e rural 

Gráfico 13 - Idade e instrução no Brasil 
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Pode-se observar que 44% da população urbana do país não possui instrução, ou 

possui o ensino fundamental incompleto, e que apenas quase 13% da população brasileira 

urbana possui ensino superior completo. Esses dados indicam uma realidade complexa 

para o sujeito moderno, já que a este é imposto que ele só poderá ter sucesso financeiro 

se tiver uma “boa profissão”, e para que ele tenha essa benquista e honrada profissão, ele 

deva ter, no mínimo, uma formação escolar de nível superior condizente com a profissão 

almejada, para que assim obtenha o capital desejado. Mesmo vis-à-vis a grande 

contradição de que há essa exigência, mas não há condições objetivas oferecidas para que 

esse “patamar” seja alcançado. É manifesto ainda que o sistema educacional do país ainda 

deixa muito a desejar. Uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (2012), aponta que “o Brasil é o 60º colocado entre 76 

países listados no mais recente ranking de educação”27 . 

Contudo, tendo em vista essa realidade demonstrada nos gráficos, pode-se 

observar que há um gigante abismo de quase 90% da população longe de uma 

profissionalização de nível superior. Se a drogadição se expande através da expansão de 

seus fatores de risco, tem-se um grande fator de risco colaborando na expansão das 

drogas. Essa é mais uma contradição existente no país que reforça a expansão das drogas, 

porém não a define.  

Ora, “o capitalismo hodierno, dominando de longa data a vida econômica, educa 

e cria para si mesmo, por via da seleção econômica, os sujeitos econômicos— 

empresários e operários— de que necessita. ” (WEBER, 2004. p. 48). Educa e cria para 

si, os que necessita, e os que não necessita? O que acontece com a parcela dos sujeitos 

modernos que não se encaixam em tal relação socioeconômica? O que acontece com os 

outsiders dessa realidade capitalista? Zaluar (1994, p. 11) aponta que,  

 

É nesse contexto sócio-econômico mais amplo que o consumo de drogas tem 

crescido grandemente entre as parcelas mais pobres da população no Brasil, as 

mais afetadas pelas falhas da escola e do mercado de trabalho em lhes dar 

esperanças e projetos para o futuro. [...] Não que a pobreza explique o ato 

desviante, mas ela pode, em conjugação com as falhas do Estado na 

criação de possibilidades de ascensão social, assim como a nova cultura 

hedonista que faz parte da cultura jovem, facilitar a escolha ou adesão às 

subculturas de uso de drogas ilícitas. ( grifo nosso) 

 

                                                 
27 Disponível em < http://www.cartacapital.com.br/educacao/brasil-e-60o-de-76-paises-em-ranking-de-

educacao-8400.html> acesso 09/07/2015. 
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Zaluar (1994, p. 99) através de MacFarlane, aponta o sistema capitalista como o 

agente ativo que redefiniu da noção de bem e mal, de o que é moralmente aceitável e o 

que não o é, ela diz que a concepção do mal teria desaparecido pela 

 

Confusão entre o bem e o mal que a economia mercantil disseminaria por conta 

de sua dependência ao dinheiro [...] com o triunfo do capitalismo nessa época 

na Inglaterra, o mal absoluto estaria temporariamente desaparecido: “de modo 

geral é o dinheiro, o mercado e o capitalismo que eliminam as moralidades 

absolutas (...) Agora está claro que o que era considerado a raiz de todo mal, 

isto é, o amor ao dinheiro, era também a fonte de todo o bem, isto é, a 

barganha” Mac Farlane aqui se refere à máxima de São Paulo segundo a qual 

a raiz de todo mal está no amor ao dinheiro, base do horror à avareza cristã. 

Esta pouco a pouco perderia a hegemonia para a tendência humana de buscar 

o lucro e aumentar o poder aquisitivo por meio do comércio, considerado por 

Adam Smith e outros economistas clássicos como um pilar da civilização 

moderna. Assim, conclui ele, o bem e o mal estariam misturados nas próprias 

raízes da sociedade moderna. A sociedade de mercado é que elimina o conceito 

do mal absoluto. O Capitalismo inventou o cinza. 

 

 

A condição socioeconômica não é determinante para o uso de drogas, mas auxilia 

na adesão ao uso. Bem como o desenvolvimento e introjeção de uma cultura hedonista, 

focada na obtenção de prazeres pessoais acima de qualquer custo e consequência. E esse 

ponto é o que permeia a “promessa do mundo colorido das drogas”. Essa é mais uma 

parte na desconstrução do sujeito. A dessubjetivação acarretada pela sociedade moderna 

que Bauman apresenta, é gerada pelo constante estado de insatisfação do sujeito. Ele 

nunca será um sujeito completo, e ele é construído a pensar assim. Segundo Bauman 

(2001, p. 80, 81), na sociedade moderna, “a maior parte da vida humana e a maioria das 

vidas humanas consuma-se na agonia quanto a escolha de objetivos, e não na procura dos 

meios para os fins[...]”. Bauman aponta que a sociedade moderna tem construído um 

estado constante de “vir a ser” no sujeito. Porém, nessa inconstância de sempre “ir a 

algum lugar”, de sempre “buscar novas experiências”, o sujeito nunca chega em canto 

nenhum. Já que, diante de todas as possibilidades que a sociedade moderna aponta,  

[...]o mundo se torna uma coleção infinita de possibilidades: um contêiner 

cheio até a boca com uma quantidade incontável de oportunidades a serem 

exploradas ou já perdidas. Há mais – muitíssimo mais – possibilidades do que 

qualquer vida individual, por mais longa, aventurosa e industriosa que seja, 

pode tentar explorar, e muito menos adotar (BAUMAN, 2001, p. 81). 

 

Constrói-se no sujeito um estado de contínua insatisfação defronte as tantas 

possibilidades. Os “meios” tornam-se em “fins”. As possibilidades – ou os meios – devem 

ser infinitas. Essa característica permite que os prazeres advindos dessas possibilidades 
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também sejam infinitos, e nenhuma delas “deve ser capaz de petrificar-se em realidade 

para sempre”. (BAUMAN, 2001, p. 81). Contudo, Bauman aponta que  

 

[...] viver em meio a chances aparentemente infinitas (ou pelo menos em meio 

ao maior número de chances do que seria razoável experimentar) tem o gosto 

doce da “liberdade de tornar-se qualquer um”. Porém, essa doçura tem uma 

cica amarga porque, enquanto o “tornar-se” sugere que nada está acabado e 

temos tudo pela frente, a condição de “ser alguém”, que o tornar-se deve 

assegurar, anuncia o apito final do árbitro, indicando o fim do jogo: “Você não 

está mais livre quando chega ao final; você não é você, mesmo que tenha se 

tornado alguém”. Estar inacabado, incompleto e sub determinado é um estado 

cheio de riscos e ansiedade[...]   

   

O sujeito fica condicionado a nunca “vir a ser” sujeito. O “ser”, é ser o sujeito, 

subjetivado, que vive o gozo de si mesmo. Aquele que vive o fim em si mesmo (TIBURI 

e DIAS, 2013), em que os “meios” são meios para alcançar esse “fim”. Porém, o presente 

estado gera no sujeito dessubjetivado a “incerteza perpétua e um desejo que 

provavelmente nunca será saciado” (BAUMAN, 2001, p.82). Como aponta Tiburi e Dias 

(2013, p. 81), é uma sociedade do “Império dos ‘meios’, ditadura da ‘mediação’” que 

“são expressões que podemos usar para sinalizar a violência constitutiva dos meios 

quando eles se tornam fins, do que está entre indivíduos des-subjetivados e sua relação 

com os objetos, sejam eles coisas, substâncias e também instituições”. A construção do 

sujeito que prioriza os meios como fins, tanto na questão das drogas, como na religião é 

um demonstrativo da sua dessubjetivação. 

O homem é agora responsável pelos seus atos de satisfação, o sujeito é responsável 

pelos seus ganhos, não sendo esse ganho financeiro motivado por uma interferência 

divina. Com o foco capitalista do “Time is Money”, o sujeito deve, sendo esta uma 

obrigatoriedade imposta pelo sistema, produzir para ter, e ele só poderá “ser” se ele 

“tiver”. No fim das contas, essa ótica não faz o sujeito “ser” sujeito, o faz colocar os 

“meios” com “fins”, dessubjetivando a si mesmo. O processo de desconstrução, ou 

melhor, de dessubjetivação do sujeito e de suas relações com o que ele possui o 

reconstruiu, individualizou, fragmentou, estafou seu poder de ser um fim em si mesmo e 

tomou papel central na vida deste. Na sociedade moderna que busca a insaciável 

satisfação de seus desejos, a dessubjetivação do sujeito toma forma socialmente aceitável 

e quiçá, desejável. 

O sujeito econômico está deformado. A relação com o capital transformado em 

fim, faz do sujeito um ser dessubjetivado. Como Tiburi e Dias (2013) arguiram, o objeto 

tomou o lugar de sujeito na vida do sujeito. Da mesma forma que ele foi dessubjetivado 
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economicamente, ele também o foi socialmente. A comunidade exerce uma grande 

função construtiva, ou destrutiva, na subjetivação de um sujeito. Ao transformar o lucro 

como um fim em si mesmo, as regras de acumulação de capital também são aceitas como 

prerrogativas à execução deste fim. 

Ora, a desconexão da comunidade, da vida social, do sentir-se parte do todo, é 

mais uma forma de dessubjetivação do sujeito. E como fator de risco, faz com que o 

sujeito moderno adira mais precipitadamente à realidade oferecida pelo “discurso das 

drogas”. Este “discurso” seria uma consequência advinda da falta de discussão teórica e 

aberta sobre o problema das drogas. Não há como apontar de forma exata qual é o motivo 

central de uso de drogas. Tiburi e Dias (2013, p. 70) afirmam que “ é muito complicado 

falar de mal do corpo ou mal do espírito, pois sabemos que as pessoas que usam drogas 

o fazem com motivações ou indicações muito diversas” e que o tal “mal da droga” é tão 

complicado de julgar quanto o mal de um simples remédio comercializado legalmente, já 

que “pharmakon significa o remédio/veneno, o veneno/remédio. Eis o que é uma droga, 

bem mais que o benefício direto de um remédio ou o malefício de um veneno”. Alienar o 

sujeito dessa discussão o dessubjetiva do que seja realmente a droga, e é o que a sociedade 

faz. 

As autoras ainda continuam seus apontamentos e afirmam que “o que é mal para 

uns pode, de fato, não ser para outros, o que vem significar que todas as drogas, sejam 

lícitas ou não, submetem-se a uma avaliação moral em contextos sociais, em que o usos 

e costumes estão em cena” (p.70). A sociedade, em que os usos das drogas estão 

acontecendo, é quem dita regras que definem o uso moralmente aceito ou não e que ainda 

é balizado pelo mercado, sendo ele “um referencial moral em uma sociedade calibrada 

pelo capital, consideramos bom aquilo que pode ser comprado e vendido[...] (p.65). 

Outro autor que contribui com a discussão do motivo para o uso de drogas, do 

“discurso das drogas” e do uso moralmente aceito, ou não, das drogas é Baudelaire 

(2011). O autor em seu livro Paraísos Artificiais, traz uma série de discussões sobre a 

experiência do “comedor de ópio” com a droga, ele relata 

 

Não, não foi em busca de uma volúpia preguiçosa e culpável que ele começou 

a se servir do ópio, mas simplesmente para adoçar as torturas do estômago, 

nascidas do hábito cruel da fome. Essas angústias da fome datam de sua 

primeira juventude, e foi aos 28 anos que o mal e o remédio fizeram a primeira 

aparição em sua vida [...] (BAUDELAIRE, 2011, p.39) 
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O autor aponta que não fora por uma motivação hedonista que o “comedor de 

ópio” inicialmente se envolveu com drogas. Não é a busca por pura satisfação hedonista 

que leva a maioria dos sujeitos a serem dependentes de substâncias psicoativas – mas não 

se generaliza aqui. Porém, para a maior parte, eles buscam uma fuga da realidade em que 

estão inseridos. Realidade essa de insatisfação com a vida que levam. O autor apresenta, 

nesse capítulo em seu livro, uma jornada de desventuras de um jovem, o “comedor de 

ópio”, e descreve as suas “torturas do estômago”. O autor ainda aponta que as angústias 

da vida levaram o jovem a fugir de sua realidade no ópio. Mostra que a vida do jovem em 

Oxford-Street, não fora satisfatória para ele, o autor mostra a sensação do “comedor de 

ópio” ao sair daquela realidade, ele relata: 

 

Assim, Oxford-street, madrasta de coração de pedra, tu que escutaste os 

suspiros dos órfãos e bebeste as lágrimas das crianças, estava, enfim, livre de 

ti! Era chegado o momento em que não estaria mais condenado a percorrer 

dolorosamente as intermináveis calçadas, a agitar-me em terríveis sonhos ou 

numa insônia famélica! Ann e eu tivéramos nossos numerosos sucessores que 

seguiram as marcas dos nossos passos; herdeiros de nossas calamidades, outros 

órfãos suspiraram; lágrimas foram vertidas por outras crianças; e tu, Oxford-

street, desde então tens repetido o eco dos gemidos de inúmeros corações. 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 49) 

 

A vida que o “comedor de ópio” levara na Oxford-Street em sua juventude fora 

de extrema angústia. Da mesma forma que fora na vida dele, o “mundo real” gera diversos 

caminhos que levam a diversas “Oxford-streets”. Para o autor, “as dores da infância 

criaram nele raízes profundas que se tornarão árvores, e estas irão projetar, sobre todos 

os objetos da vida, sua sombra fúnebre” (p. 49). Tais sombras, sombras de 

dessubjetivação, que permeavam a realidade do jovem, foram quem organizaram o 

cenário para o envolvimento dele no mundo do ópio. O autor reafirma que  

 

Tal como disse no começo, foi a necessidade de aliviar as dores de um 

organismo debilitado por deploráveis aventuras da juventude que fez nascer no 

autor destas memórias o hábito do ópio, primeiro frequente, depois cotidiano. 

Que tenha sido o desejo irresistível de renovar as volúpias misteriosas, 

descobertas desde o princípio, que o induziu a repetir constantemente suas 

experiências, ele não o nega, confessa-o até com candura; (BAUDELAIRE, 

2011,p. 51) 

 

E essa necessidade de aliviar as dores da vida, complementam tão fortemente o 

discurso das drogas. Discurso esse que vem arrebanhando fiéis em busca de uma nova 

vida, ou melhor, em busca de fugir de sua vida. O autor descreve que a experiência que 

tivera com o ópio, inicialmente fora para cuidados de saúde, porém, ele relata que o 

benefício que ele tivera na experiência fora além do cuidado com sua saúde, já que “não 



92 

 

era nada ao lado dos prazeres novos que lhe foram subitamente revelados. Que enlevo do 

espírito! Que mundos interiores! Era essa então a panaceia, o pharmakon népenthès para 

todas as dores humanas? ” (p. 51) Esse é o cerne do discurso das drogas: o “pharmakon 

népenthès” para as dores da vida, a fuga de todas as dores. 

Cabe reafirmar que da mesma forma que a condição socioeconômica não define 

o motivo para o uso de drogas, a busca por uma satisfação hedonista não é em si “o” 

motivo, mas, como os demais, um dos infinitos componentes que impedem uma etiologia 

completamente eficaz. 

A manipulação de tal discurso é um fator de promoção para a disseminação das 

drogas. Principalmente em comunidades carentes, já que essas comunidades fazem parte 

do “mundo real capitalista consumista”, porém de uma forma desvantajosa para seus 

integrantes, já que seus “cidadãos” não tem capital financeiro suficiente para se 

“tornarem” parte daquele mundo. Contudo, não há como fazer parte da parcela do mundo 

“ideal”, fortemente propagado por uma mídia de massa capitalista, que atrela ferozmente 

a felicidade ao ganho financeiro, ao “ter”. Se não há como fazer parte dele, o sujeito pode 

ao menos “viajar” para ele, pode ser “levado” para um estado próximo dessa realidade, 

mesmo que não seja real.  

Outro fator de risco para o uso das drogas, e que é uma das consequências do uso 

socialmente proibido das drogas, é o deslocamento social, ou desligamento social, ou 

ainda a insatisfação social28. Tal fator de risco é um meio de difusão do uso de drogas em 

outras camadas econômicas e sociais. As drogas não têm condição social. Como aponta 

Bauman (2001), para a sociedade moderna capitalista, nunca nada está bom o suficiente, 

sempre pode (ou melhor, deve) melhorar. Mesmo que sejam abastados financeiramente e 

possam ter condições econômicas de uma “vida capitalista feliz”, muitos sujeitos não 

sentem que fazem parte dessa vida feliz.  

O discurso faz com que o sujeito dependente perceba que nas drogas existe uma 

vida “de encaixe” melhor que as que vivem, nesse caso, não importando o meio social. O 

sujeito necessita de fazer parte de um grupo, necessita fazer parte de uma comunidade. 

Aristóteles (1985, p. 1253 a) afirma que  

 

[...] o homem é por natureza um animal social, e um homem que por natureza, 

e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível 

ou estaria acima da humanidade [...]. Agora é evidente que o homem, muito 

mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. 

                                                 
28 São situações que são consideradas fatores de risco, em que o sujeito é afastado, ou então retirado, do 

meio social em que vive, a favor ou contra sua vontade.  
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O sujeito é um ser social e que está inserido em uma sociedade que preexiste a ele 

e ele nela, precisa fazer um mundo para si, já que o homem não existe independente da 

sociedade. O ser humano nasce incompleto e alcança na sociedade uma completude 

através de processos dialéticos de formação e transformação da sociedade e de si mesmo 

(BERGER, 1985). Nessa ótica, Martins (2010) aponta que  

 

A subjetividade humana, isto é, esse mundo interno e suas impressões são 

construídos nessas relações sociais, ou seja, emanam do contato dos seres 

humanos com seres humanos e com a natureza. O homem como ser social, que 

se faz nas relações sociais, está em permanente movimento (p. 46). 

 

Ser posto de fora de uma sociedade, em uma macro ou micro realidade, é um fator 

de risco ao uso abusivo de drogas e um processo de dessubjetivação do sujeito, já que ele 

é formado pela sociedade tanto quanto forma a sociedade (BERGER, 1985). 

Cabe o entendimento ainda, que nesse processo de dessubjetivação do sujeito, em 

que se pauta uma (ultra) individualização do sujeito, imposta pelo sistema, o sujeito torna-

se mais frio as necessidades da comunidade, do meio social onde vive, do outro sujeito 

próximo a ele, alargando o abismo afetivo-social que nele existira. É interessante apontar 

que esse cenário de individualização, de se “ter” para “ser” e também o de se “aparentar 

ter” para “aparentar ser”, vem distanciando um sujeito do outro. Estes mesmos sujeitos, 

tornam a sua própria comunidade, a sua vida social, o outro sujeito próximo, como 

inimigos, como potenciais destruidores de sua vida (sur) real, que ele fora alienado a crer, 

pelo padrão capitalista, que vive. O isolamento do sujeito de sua comunidade, dá à 

drogadição forças para expandir-se, haja vista, como dito anteriormente, o processo de 

individualização do sujeito aceita e incentiva o dano ao outro em função do seu bem-estar 

e felicidade, agregando novos “valores” a posicionamentos moralistas embebidos de 

discursos de ódio aos “filhos das drogas”, quer sejam usuários, quer sejam familiares de 

usuários, quer sejam traficantes, já que todos não passam de bandidos. 

Cabe enfatizar que quanto mais o sujeito está isolado, desconectado do meio social 

comunitário, menos sente compaixão e pertencimento com relação ao outro sujeito, assim 

como menos importância com a “desgraça” alheia, já que matar é fácil, quando o sujeito 

não sente nada que o prenda, ou faça o outro ser importante para ele. Para tanto, levantem 

os muros, coloquem cercas elétricas, as câmeras e os sensores de movimento, façam 
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feudos solitários, iludindo os sujeitos modernos que as drogas ficam do lado de fora dos 

muros. 

Vale apontar ainda que, inicialmente, as substâncias psicoativas não criam os 

dependentes de drogas, os dependentes abusivos são gerados por diversos fatores que os 

estabelecem, como, por exemplo, pela necessidade de fuga, escape, da realidade em que 

estão submergidos. Contudo, em uma situação de prolongado uso e abuso, as substâncias 

químicas auxiliam na permanência do dependente no uso de drogas (pelo fator fisiológico 

e bioquímico).  

Esses são fatores de risco que colaboram com a (des) construção do sujeito 

dessubjetivado que ao chegar na “porta das drogas”, o primeiro uso, e consequentemente 

o abuso, chega a consumação de sua dessubjetivação. Tal qual colocar os meios como 

fins, no que se diz respeito às drogas, este posicionamento acarreta grandes consequências 

na vida do sujeito e, principalmente, na concretização de sua dessubjetivação. 

Em seu texto Sociedade Fissurada, Márcia Tiburi e Andréa Costa Dias trazem 

algumas discussões sobre a relação do sujeito com a droga que faz uso. Como as autoras 

apontam, para poder haver uma discussão sobre tais relações, há a necessidade de analisar 

essa relação sem o desequilíbrio de uma moral recheada de preconceitos. Discutir drogas 

é um ato que deve ultrapassar os preconceitos morais que estão intrinsecamente 

arraigados ao problema “drogas”. Já que “a contaminação conceitual pela moral é a 

questão séria no que respeita à questão das drogas (p. 71). 

Ainda mais quando a moral está embebecida por uma contaminação conceitual de 

religiosidade aquém de referencial teórico e prático que venha a discutir de forma mais 

acertada questões como a questão das drogas. Essa aproximação com a realidade 

sociológica do uso das drogas feita pelas instituições religiosas deve ser isenta o máximo 

possível de concepções destoantes da realidade social em que estão submetidas. Discutir 

drogas é uma questão séria, e mais séria ainda no que respeita à questão da recuperação 

de usuários de drogas. 

Sabe-se que a visão da sociedade sobre os usuários de drogas é balizada pelos 

preconceitos. Uma contínua condenação dos dependentes químicos por conta da situação 

em que estão vivenciando, ignorando as condições sociais, intelectuais, fisiológicas, 

psicológicas, econômicas, que compõem a totalidade de um sujeito e que, diretamente ou 

indiretamente, contribuíram para o estado atual dele. Contudo, as autoras afirmam que, 

 

[...] a sociedade que condena os usuários de drogas como “marginais” é aquela 

que não oferece nada de muito bom – nem mesmo em termos de ideias – a seus 
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participantes. E que depois cobra em decisão e responsabilidade, num 

escamoteamento da mera culpabiliazação que recai sobre indivíduos que não 

podem ou não desejam aderir a instituição. Sabemos que a culpa é um 

mecanismo de dominação especializado. E que a culpabilização é arma da 

instituição (TIBURI e DIAS, 2013, p. 80). 

 

E que 

 

[...]podemos dizer que a questão das drogas, seus discursos e suas práticas, 

insere-se naquilo que podemos chamar com Foucault de “sociedade de 

segurança”, aquela que reedita a estrutura da lei e da disciplina (com apoio do 

direito e da ciência) e que se sustenta na penalidade ou nos procedimentos 

relativos a vida biológica, como mecanismos de controle social (op. cit., p. 86). 

 

Marginais, “noiados”, trombadinhas, “crackudos”, indivíduos de alta 

periculosidade que merecem a cadeia, o cemitério, um fim que os tire do alcance dos 

olhos dos “normais”. Esse escamoteamento, consequência também de uma moral que 

auxilia na desconstrução do sujeito, age através de uma ótica que leva ao ponto de o 

próprio sujeito internalizar tal definição de si, ignorando suas condições subjetivas para 

conhecimento de si, admitindo ser o que a moral define que ele o é. Tiburi e Dias (2013, 

p. 78) ainda afirmam que  

 

Para além da periculosidade dos indivíduos que usam drogas como fins, é 

preciso vê-los como pessoas que fazem parte de uma coletividade e cujos atos 

relacionam-se a potências dadas socialmente. Cidadãos particulares, família, 

escola, Estado e quaisquer instituições deveriam tratá-los eticamente, ou seja, 

com respeito, levando em conta o tipo de ajuda de que precisam (considerando 

que essa ajuda teria de se limpar o máximo possível da moral daquele que se 

coloca como ajudante) para que não prejudiquem a si mesmos e aos outros com 

os quais convivem ou deles dependem em algum sentido. 

 

Sujeitos de direitos que tem (ou deveriam ter) o amparo assegurado por parte (pelo 

menos) do Estado. Na busca da superação das concepções morais, de usos e costumes, de 

proximidade ou de distanciamento intelectual por parte das instituições, religiosas ou não. 

Esse abuso ultrapassa a definição moral do uso de drogas. Já que pelo uso abusivo, as 

consequências individuais, e coletivas, são visíveis, independente se são regidas, ou não, 

por concepções morais. 

Por abuso, faz-se o entendimento neste trabalho que o usuário tem um padrão de 

consumo de uma determinada droga, de forma compulsiva, desregrada e que acarreta 

consequências em diversos níveis em sua vida. Como por exemplo, colocando seu corpo 

em risco de morte (a curto prazo), causando danos físicos, patrimoniais, psicológicos ao 

núcleo familiar em que vive, ou ainda em seu meio comunitário, e que também, para 

garantir seu consumo da droga, executa atos que descumprem as leis locais. 
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E a relação do usuário de drogas com a droga que faz uso? Tiburi e Dias (2013, p. 

63) traçam uma discussão sobre essa relação e que traz para esse estudo uma contribuição 

teórica. Tal contribuição serve para analisar não somente o usuário, mas também, ao final, 

a Missão Batista Cristolândia. As autoras apontam que quando se discute drogas, tem-se 

que ter em vista que  

 

A droga não é uma relação, mas aquilo que podemos chamar de “objeto 

relacional”. Ora ela é objeto, ora é, de certo modo, o objeto que ocupa o lugar 

do sujeito como algo que adquire vida própria e em lugar ativo sobre um sujeito 

tornado, ele mesmo, objeto. O sujeito drogado torna-se, num processo circular, 

ele mesmo o objeto de seu objeto. 

 

Tal definição elucida o comportamento do usuário com relação a sua dependência 

à substância. Ele, segundo as autoras, é tornado objeto de seu objeto. A droga (objeto) 

termina assumindo uma performance de sujeito na vida do usuário, e este, 

consequentemente, assume a performance de objeto. Elas afirmam que  

 

[...] aquilo que era objeto tornou-se sujeito, enquanto aquilo que era sujeito, 

tornou-se objeto. Nesse caso, refiro-me à instituição ou ao indivíduo que 

cancelou sua relação com as diversas esferas da vida em nome, por exemplo, 

de se injetar heroína o dia todo, ou comer o dia todo, ou viver para poder usar 

o cachimbo do crack a qualquer hora do dia sem ter outras dimensões de 

atividades, experiências, deveres e prazeres. (op. cit., p.77) 

 

O cancelamento de sua “vida normal” em detrimento de uma “nova vida” ditada 

pelo ritmo das drogas, o sujeito deixa de ser livre e sujeito de si. Vale salientar que é 

“claro que só podemos dizer ‘sujeito livre’ como de uma suposta liberdade que é 

eliminada ou cuja falta é evidenciada no processo de relacionamento a uma substância” 

(TIBURI e DIAS, 2013, p. 63).  

As autoras afirmam que essa relação se dá quando o sujeito torna a substância, e 

consequentemente seu uso, como um fim em si. Elas traçam uma discussão sobre drogas 

como meios e drogas como fins, discussão essa que contribui para a dessubjetivação do 

sujeito. Em seu texto, apontam que  

 

Como “meios”, refiro-me às drogas que, como objeto de pesquisa da ciência e 

como remédios pesquisados pela ciência ou usado por xamãs e curandeiros, 

bem como plantas usadas em rituais, ou em experiências psicodélicas (por mais 

que essas possam ter se tornado ingênuas) ou mesmo como entretenimento, 

realizam a ideia de que o ser humano é, enquanto indivíduo, um fim em si 

que pode usar a droga como meio para alguma outra coisa. Quando falo 

em drogas como “fins” refiro-me às mesmas substâncias, no entanto do ponto 

de vista de uma versão. Drogas como fins são aquelas que substituem o 

sentido dos próprios fins humanos a que serviram como meios (TIBURI e 

DIAS, 2013, p.76, grifo nosso). 
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Drogas como meios, é o objeto como potencializador de experiências subjetivas 

individuais em que o fim é o sujeito, já as drogas como fins, são elas tornadas fins em si 

mesmas, acarretando uma entronização da droga na vida do sujeito. Ela vira o objetivo 

final em si mesma para o sujeito. As autoras afirmam que “a ideia da droga como fim em 

si explica a relação que um indivíduo tem com uma espécie de objeto absoluto que ele 

pode alcançar “imediatamente” (p.77). Para o usuário abusivo, torna-se evidente a 

substituição dos meios como fins. Porém, apontar quando ocorre essa reversão dos 

significados na subjetividade do sujeito, é de certo, arriscado. Como demonstrado 

anteriormente, existem vários fatores que contribuem no processo de dessubjetivação do 

sujeito e que, em determinado tempo e espaço, contribuem para que haja a “entrada” do 

sujeito no mundo das drogas e que, a curto ou longo prazo, possa vir a se tornar um 

dependente abusivo, e, consequentemente, um sujeito que ressignificou os objetos 

(meios) pelo qual se adquire algo para sua experiência existencial, os tornando fins em si 

mesmos.  

A sociedade em que o sujeito está inserido é guiada em suas múltiplas faces de 

constituição, pelo “império dos ‘meios’” e pela “ditadura da ‘mediação’”, em que essas 

 

[...] são expressões que podemos usar para sinalizar a violência constitutiva 

dos meios quando eles se tornam fins, do que está entre indivíduos des-

subjetivados e sua relação com os objetos, sejam eles coisas, substâncias e 

também instituições (TIBURI e DIAS, 2013, p.81). 

 

É uma sociedade, como aponta Bauman (2001) e Tiburi e Dias (2013), em que se 

tem transformado os meios em fins em si mesmos, em que a enorme quantidade de 

possibilidades deve ser agarrada e experienciada, a fim de que o voraz desejo consumista 

de se adquirir prazer, balizados pelo imediatismo de se ter algo, deva ser saciado. Tal 

construção, desconstrução ou reconstrução do sujeito, muitas vezes, senão todas as vezes, 

promove dano direto ao coletivo, retirando implacavelmente o sentido de existência do 

conjunto social humano.  

Tiburi e Dias (2013) prosseguem com a discussão adentrando no termo “Des-

subjetivação” dos usuários de drogas. As autoras teorizam o termo e apresentam 

apontamentos que trazem reflexões convergentes com esse estudo. Para as autoras, 

 

Nesse ponto é que podemos tocar na questão da “des-subjetivação” dos 

indivíduos usuários de drogas. Des-subjetivação é o nome próprio dessa 

condição em que o individuo, ao fim de um processo de autodestruição de si, 

torna-se escravo de um absoluto. Ela instaura em seu próprio vazio uma 
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substância compreendida como absoluta. Des-subjetivação é a perda desse 

fim em si mesmo que dá lugar a um fim de si[...] (TIBURI e DIAS, 2013, 

p.76, grifo meu). 

 

Para o usuário abusivo de drogas, é notório o processo de autodestruição 

provocado pelas consequências acarretadas por causa do uso de drogas. A 

dessubjetivação promovida pelas drogas e executada na vida do sujeito é de tamanha 

forma, que ele perde o fim em si mesmo, perde a capacidade inventiva de si mesmo, em 

que, ao invés disso, o sujeito seja fim de si mesmo, em si mesmo. 

A desconstrução do sujeito usuário abusivo de drogas está quase concluída. 

Agora, ele está mais próximo do que é ser o sujeito “drogado”. Assumir-se enquanto 

drogado, para além de ser assumido enquanto drogado, é a comprovação da 

dessubjetivação “encarnada” no sujeito. A sociedade já imputa em cada um que se 

aproxime de drogas moralmente ilícitas, o estigma de “drogado”, mas assumir esse 

estigma e ser o drogado, é a conclusão de um estado de dessubjetivação do sujeito. Tiburi 

e Dias (2013, p. 97) apontam que “se há um drogado, é, ele mesmo, a figura de uma 

dessubjetivação assumida como forma de subjetivação, daquela perda de si que simula 

um encontro consigo”. 

Elas ainda apontam que  

 

A condição do “drogado”, nesse caso, surge como verdade para aquele que 

aceita ou repudia o seu próprio ato de drogar-se. Ao drogar-se, podemos dizer, 

o “drogado” já perdeu a si mesmo em sua identidade e, nesse perder-se a si 

mesmo, encontra-se como um outro, em uma outra identidade, a estranha 

identidade de um “drogado”. Da perda de si, o “sujeito drogado” reinstaura-se 

pelo lugar que ele pode ocupar junto da droga (op. cit., p.96). 

 

Ao drogado, na sociedade, resta a exclusão. Ele é em si mesmo anômico. Resta 

para ele locais que materializam a exclusão: as ruas, os becos, debaixo dos viadutos, as 

favelas, as cracolândias. Lugares esses que “configuram prisões, mais ainda, definem 

aquilo que Agamben chamou de ‘campo’ como espaço de exceção, onde o ‘incluído’ é 

‘excluído’”.  

Ao tratar de novas sociedades e de sujeitos anômicos, o texto de Peter Berger, O 

Dossel Sagrado, pode trazer uma ponte entre os conceitos estudados até o presente 

momento com o sujeito drogado em recuperação na Missão Batista Cristolândia. Quando 

se fala de comunidades, sociedades, de mundos, tem-se que ter em mente que o “mundo” 

dos animais é pré-programado institivamente, pois  
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O animal não-humano ingressa no mundo com impulsos altamente 

especializados e firmemente dirigidos. Como resultado, vive num mundo mais 

ou menos completamente determinado pela estrutura dos seus instintos. Esse 

mundo é fechado em termos de suas possibilidades, programado por assim 

dizer, pele própria constituição do animal. Consequentemente, cada animal 

vive no ambiente específico de sua espécie particular. Existe um mundo dos 

camundongos, um mundo de cães, um mundo de cavalos, e assim por diante 

(BERGER, 1985, p.18) 

 

Já o “mundo” dos homens, não existe no sentido acima, pois “o mundo do homem 

é imperfeitamente programado pela sua própria constituição. É um mundo aberto. Ou 

seja, um mundo que deve ser modelado pela própria atividade do homem” (p.18). O 

homem é um sujeito ativo na participação de seu mundo, que já existe, apesar dele, e 

“como os outros mamíferos, o homem está em um mundo que precede seu aparecimento. 

Mas à diferença dos outros mamíferos, este mundo não é simplesmente dado, pré-

fabricado para ele. O homem precisa fazer um mundo para si”. Já que “o homem não 

possui uma relação preestabelecida com o mundo. Precisa estabelecer continuamente uma 

relação com ele”. Vale salientar que o “homem não só produz o mundo como também se 

produz a si mesmo. Mais precisamente – ele se produz a si mesmo num mundo” (p.19).  

Berger (1985, p. 20) aponta que  

 

A sociedade é constituída e mantida por seres humanos em ação. Seus padrões, 

sempre relativos no tempo e no espaço, não dados na natureza, e de nenhum 

modo específico podem ser deduzidos da “natureza do homem”. Se se quiser 

usar esse termo como designando mais do que certas constantes biológicas, 

deve-se dizer apenas que é próprio da “natureza do homem” produzir um 

mundo. A atividade do homem em construir um mundo, é sempre e 

inevitavelmente um empreendimento coletivo. 

 

O homem é um ser social. E é o homem quem, coletivamente, constrói seus 

mundos e suas estruturas. Porém  

 

O mundo humanamente produzido se torna alguma coisa “lá fora”.  [...] Uma 

vez produzido, esse mundo permanece, quer se queira ou não. Embora toda 

cultura se origine e radique na consciência subjetiva dos seres humanos, uma 

vez criada não pode ser reabsorvida à vontade na consciência. Subsiste fora da 

subjetividade do indivíduo, como um mundo. Em outras palavras, o mundo 

humanamente produzido atinge o caráter de realidade objetiva (op. cit., p. 22). 

 

Ele cria um mundo e esse mundo adquire uma “vida própria” que independe do 

homem, que inicialmente o criou. A sociedade, então, é um produto resultante da 

atividade humana que atingiu um patamar de realidade objetiva, que é tida como algo 

externo, não controlável e com poder coercitivo que rege as vidas humanas. “A sociedade 

dirige, sanciona, controla e pune a conduta individual. Nas suas mais poderosas apoteoses 
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[...], a sociedade pode até destruir o indivíduo” em que a “objetividade coercitiva da 

sociedade pode, é claro, ser vista mais profundamente nas suas medidas de controle 

social, isto é, naquelas medidas especificamente destinadas a ‘por na linha’ os indivíduos 

ou grupos recalcitrantes” (p. 24, 25). 

Para a questão das drogas, é bastante claro que os sujeitos que adentrem nesta 

“torrente de drogadição”, sejam condicionados por um padrão de uma coerção social. 

Mesmo que o usuário seja (pelo menos deveria ser) tratado como um “caso de saúde”, 

estar fora dos parâmetros legais do uso de drogas – caso dos medicamentes 

cientificamente aprovados para uso – é estar se pondo contra a sociedade. E “há, é claro, 

penalidades para a transgressão desses padrões[...]” (p. 25), uma exemplificação deste 

fato está na exclusão dos círculos sociais próximos e distantes, além de ser penalizado 

pelos dispositivos legais instituídos. 

Porém, enquanto uma realidade objetiva, a sociedade pode garantir ao homem um 

mundo para viver. É nessa sociedade que ele passa a “existir”. Ela garante a ele uma 

existência, “a própria vida do indivíduo só aparecerá como objetivamente real, a ele 

próprio e aos outros, localizada no interior de um mundo social que tem o caráter de 

realidade objetiva” (p.26). A sociedade garante um mundo para os indivíduos, ela dá a 

ele um conjunto de papéis sociais, mas também exige que o indivíduo seja os papéis que 

a ele são designados. Ele “é socializado para ser uma determinada pessoa e habitar um 

determinado mundo” (p.29). Contudo, essa socialização nunca será completa, 

permanecendo inacabada durante toda a vida do indivíduo. Há um contínuo processo de 

inúmeras e infindáveis experiências que nem uma vida inteira poderão abarcar. 

Entretanto, cabe apontar que o indivíduo não é uma simples peça de xadrez esperando ser 

movimentado pelas mãos invisíveis e sobrenaturais da sociedade, ele participa ativamente 

desse processo nela. Já que “o mundo social (com suas instituições, papéis e identidades 

apropriados) não é passivamente absorvido pelo indivíduo, e sim apropriado ativamente 

por ele” (p.31). O sujeito é co-produtor do mundo social. A subjetividade dele estaria 

intacta, ou deveria estar. Porém, como demonstrado anteriormente, existem fatores de 

risco que dessubjetivam o sujeito. Mas como construir um mundo para si? Já que o 

homem para o fazer tem de ser sujeito de si? 

O nomos é o resultado da criação humana do mundo social. Berger (1985, p. 32) 

afirma que  

 

O homem, o qual foram negados biologicamente os mecanismos ordenadores 

de que são dotados os outros animais, é obrigado a impor a sua própria ordem 
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à experiência. A socialidade do homem pressupõe o caráter coletivo dessa 

atividade ordenadora. A ordenação da experiência é própria a toda espécie de 

interação social. Toda ação social supõe que o sentido individual seja dirigido 

os outros e a interação social contínua importa em que os diversos sentidos dos 

atores se integrem numa ordem de significado comum.  

 

O nomos é estabelecido. E todo nomos estabelece-se como um mundo social 

ordenado e significativo para seus integrantes. Já que “a sociedade é a guardiã da ordem 

e do sentido não só objetivamente, nas suas estruturas institucionais, mas também 

subjetivamente, na sua estruturação da consciência individual” (p. 34). Essa sociedade 

em que o sujeito está inserido é a que determina o que são as drogas, quem são os usuários, 

o que são os usuários, e todas as temáticas envolvendo a questão da drogadição. Nessa 

sociedade, o usuário de drogas (moralmente) ilícitas, não importando ser ele recreativo 

ou abusivo, é tido como ameaça e, portanto, deve ser excluído dela de alguma forma. 

Chega-se em um ponto de grande importância na discussão da sociedade e das drogas: a 

droga (e seus “filhos”) tidos como anomia29.  

Berger (1985, p. 34) traça uma discussão sobre os anômicos de uma sociedade, 

um meio de tratar com eles e as consequências de uma exclusão do mundo social para o 

indivíduo. Para os que não são adequados dentro da sociedade, como no caso dos usuários 

de drogas, eles são sumariamente inseridos em um processo de extirpação do meio social 

em que vivem. Tal processo acarreta sérias consequências na vida do sujeito. Ele aponta 

que  

 

[...] a separação radical do mundo social, ou anomia, constitui tão séria ameaça 

ao indivíduo. O indivíduo não perde, nesse caso, apenas os laços que 

satisfazem emocionalmente. Perde a sua orientação na experiência. Em casos 

extremos chega a perder o senso de realidade e da identidade. 

 

Corrobora com essa discussão o que aponta Tiburi e Dias (2013) com a 

dessubjetivação do sujeito pela droga com fim em si. Além dele estar dessubjetivado pela 

relação com a droga, ele é deslocado para um campo de exclusão em que ele se inclui 

enquanto drogado. O sujeito “torna-se anômico no sentido de se tornar sem mundo” (p. 

34). Porém, de certo modo, essa exclusão o inclui em uma sociedade anômica, em um 

                                                 
29 O conceito de anomia em Berger (1985) pressupõe uma condição que, aquele que é anômico, é 

socialmente impossível de “ser”, é um excluído de toda a sociedade, porém, neste trabalho, esse conceito é 

utilizado como demonstrativo de uma inserção em uma nova configuração de sociedade para os anômicos, 

já que, independentemente de sua “sanidade social”, ou não, ele está inserido em um outro conjunto de 

relações sociais, mesmo sendo destoantes da “sociedade normal”. Ou seja, ele é participante de uma 

sociedade. 
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“novo mundo”, com suas próprias objetivações, socialmente construído e reconstruído 

pelos seus integrantes anômicos.  

Tom Valença (disponível em http://neip.info/novo/wp-

content/uploads/2015/04/tese_tom.pdf, acesso 19 de novembro de 2015) apresenta a 

teoria da polarização do Nós-Eu, que auxilia no entendimento da “nova” configuração de 

um mundo. Com relação a teoria ele aponta 

 

[...]para resolver a impossibilidade configuracional em separar o nós do eu, a 

sociedade do indivíduo, já que o Eu nunca é um Eu sozinho, é sempre um Eu 

em meio a outros Eus, que configuram alguns Nós, diante de alguns Eles. 

Assim, podemos refletir que o usuário com seus pares usuários, configura um 

Nós, assim como com outros não usuários, ele configurará outros Nós - o Nós 

da mesma família, o Nós colegas de faculdade, etc, o que de certa forma 

equivale as várias comunidades com seus ritos e controles próprios. Tais 

possibilidades relacionais em algum momento poderão configurar um conflito 

com potencial para por o usuário em xeque, na medida em que ele se propuser 

a fazer parte de certo grupo onde seu Eu usuário destoe do Nós grupal, se este 

for um grupo não usuário. (p. 25) 

 

Essa é uma (re)associação de sujeitos anômicos. Uma (re)socialização em uma 

sociedade anômica. Porém, a esses sujeitos dessubjetivados, drogados, fins de si mesmos, 

essa “nova” sociedade ainda é destrutiva para eles, e para seus pares. Uma clara diferença 

desses mundos socialmente construídos é que o segundo, o mundo dos excluídos, tende 

sumariamente a viver mergulhado em uma comunidade de sujeitos dessubjetivados, em 

que o que gere esse mundo são as significâncias da relação com um objeto – as drogas. 

Um objeto que rege um mundo humanamente social dessubjetivado. E que tende a 

destruição do sujeito, mais cedo, ou mais tarde. Ser extirpado da sociedade faz com que 

o sujeito drogado perca não somente as suas posturas morais, mas acarrete em sua vida 

desastrosas consequências psicológicas e os prive de suas posições cognitivas. 

O nomos socialmente estabelecido pode ser visto como um escudo contra o terror. 

No caso desse estudo, essa afirmativa é apoiada na questão das drogas tidas enquanto 

uma das formas desse terror. O “mundo das drogas” é um antagonismo ao “mundo 

normal” socialmente aceito. Então,  

 

Ser segregado da sociedade expõe ao indivíduo a uma porção de perigos que 

ele é incapaz de enfrentar sozinho; num caso extremo ao perigo de extinção 

iminente. [...] O perigo supremo de tal separação é, no entanto, o perigo da 

ausência de sentido. Esse perigo é o pesadelo por excelência, em que o 

indivíduo é mergulhado num mundo de desordem, incoerência e loucura (p. 

35). 
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A vida dos “drogados” materializa essa afirmativa de Berger. O dependente 

abusivo não tem condições (na maioria dos casos) de enfrentar a dependência sozinho. 

Com o prosseguimento do uso abusivo, ele chegará à culminância de sua extinção. Ao 

drogado, não lhe resta sentido, ele é alheio a sua possibilidade de ser, sendo objeto de seu 

objeto. É, claramente, um mundo de desordem, incoerência e loucura. Para tanto, “estar 

na sociedade é ser ‘são’ precisamente no sentido de ser escudado da suprema ‘insanidade’ 

de tal terror” (p.35). Para a sociedade moderna, ser anômico é tão intolerável que é 

preferível à morte a ela.  

Porém, para os anômicos, há um novo nomos estabelecido. Um espaço de 

associação em que eles estabelecem novas relações sociais. Em que a própria droga, vira 

um “dossel sagrado” para seus usuários. Esse é mais um fator de aprofundamento do 

drogado na drogadição. Já que se o drogado está em anomia, não haveria o porquê de não 

ir ao encontro da droga, mesmo que isso signifique sua extinção mais cedo ou mais tarde.  

Berger (1985, p. 35) aponta que da mesma maneira que a morte é preferível à 

anomia, “a existência num mundo nômico pode ser buscada a custo de todas as espécies 

de sacrifício e sofrimento – e até o custo da própria vida, se o indivíduo estiver persuadido 

de que esse sacrifício supremo tem alcance nômico”. Essa é uma forma de persuasão para 

um drogado sair do mundo das drogas. É uma motivação, quiçá necessária, para a saída 

do mundo anômico das drogas. Ser reinserido em uma sociedade nômica, voltar a ser fim 

em si mesmo, voltar a ter a capacidade de inventar-se é uma das formas de ressignificar 

a própria existência enquanto sujeito. 

Dentre as discussões que Berger (1985, p. 38, 39) continua a traçar, chega-se no 

ponto de fusão deste trabalho. O retornar ao espaço nômico, ao espaço que lhe protegerá 

e garantirá o retorno a “ser”. Tal jornada pode ser feita através de um empreendimento 

humano de estabilização final do nomos, que garante ao sujeito drogado, uma força, um 

“poder misterioso e temeroso, distinto do homem e todavia relacionado com ele, que se 

acredita residir em certos objetos da experiência” para o levar a essa sociedade nômica. 

Berger segue demonstrando qual o papel que a Religião e o Sagrado fazem nas sociedades 

nômicas. Aponta que a existência, ou a aceitação de Grandes Divindades Cósmicas, são 

“transformadas em forças ou princípios supremos que governam o cosmos, e não mais 

concebidas em termos pessoais, mais ainda investidas de status de sacralidade”. 

Sacralidade essa que, como espera-se de um Poder Superior, garante ao drogado, um 

auxílio no retorno ao nômico, já que a força do sagrado pode ser “aproveitada para as 

necessidades cotidianas” e até para as necessidades incomuns, como a recuperação das 



104 

 

drogas. Berger assinala que a realidade do sagrado para o sujeito, “coloca a sua vida numa 

ordem, dotada de significado”. O retorno ao ser. O retorno do filho pródigo à sua família, 

em que ele é recebido de braços abertos pelo Pai. O drogado tem uma chance de voltar a 

viver. Além de garantir a ele uma proteção contra o caos das drogas, do mal supremo.  

Estar debaixo da proteção do sagrado permite ao sujeito levantar-se e começar a 

trilhar o caminho da recuperação das drogas. Já que  

 

O cosmos sagrado, que transcende e inclui o homem na ordenação da 

realidade, fornece o supremo escudo ao homem contra o terror da anomia. 

Achar-se numa relação “correta” com o cosmos sagrado é ser protegido contra 

o pesadelo das ameaças do caos. Sair dessa “relação” correta é ser abandonado 

a beira do abismo da incongruência. (BERGER, 1985, pg. 40)  

 

O estar inserido dentro de um projeto de recuperação de cunho religioso, garantiria 

uma proteção contra a força anômica e caótica. Estar fazendo parte de uma “Comunidade 

Terapêutica” poderia garantir ao drogado, um retorno a sua terra prometida, do qual fora 

extirpado. Do mesmo modo, estar fora dessa relação usuário-comunidade, seria estar 

abandonado a mercê do caos das drogas. E é aqui que a Missão Batista Cristolândia é 

inserida, bem como tantos outros projetos e comunidades terapêuticas de cunho religioso, 

que visam a recuperação do usuário de drogas. 

Quando se fala nessas estruturas criadas para a recuperação ao dependente 

químico, cai-se em uma delicada questão: a criação de uma microrrealidade alheia ao 

mundo. Em sua maioria, as comunidades terapêuticas de cunho religioso, criam um 

espaço sagrado e alheio ao mundo, onde colocam o usuário em uma “separação” do 

mundo. Processo esse que, muitas vezes é alienador, já que o usuário em recuperação não 

saiu, de fato, do mundo. Ainda está nele e faz parte dele, tanto se (re) construindo como 

(re) construindo o mundo ao seu redor. 

Assim é estabelecida a dinâmica de uma comunidade terapêutica de cunho 

religioso, um espaço que constantemente levanta barreiras de proteção para seus 

integrantes contra as forças anômicas, caóticas e destrutivas do “mundo das drogas”. 

Dentro da comunidade é que os usuários devem encontrar uma direção sobre os muitos 

fenômenos que são anômicos, como no caso desse estudo, as drogas, em que tais 

fenômenos devem ser explicados, para além disso, devem ser superados. A essa 

construção, Berger (1985, p. 65, 66) dá o nome de Teodiceia, esta, segundo o autor, é 

“uma explicação desses fenômenos em termos de legitimações religiosas, de qualquer 

grau de sofisticação teológica que seja, pode-se chamar de teodiceia”. Independentemente 
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de ser uma percepção religiosa do mundo na visão do drogado, ou a vista pelo 

coordenador do projeto, ou ainda pelo teólogo que planeja os projetos de intervenção, as 

muitas teodiceias existem em diferentes níveis através de “uma teoria que explica 

coerente e de maneira consequente os fenômenos em causa em termos de uma visão 

compreensiva do universo”. 

As comunidades terapêuticas de cunho religioso são, portanto, uma materialização 

de várias teodiceias, algumas mais semelhantes a outras que outras, mas, cada uma, 

particularmente uma teodiceia. A Missão Batista Cristolândia é, nessa perspectiva teórica, 

uma teodiceia. E como um nomos constituído, legitimado pela religião, que segundo 

Berger é “o estabelecimento, mediante a atividade humana, de uma ordem sagrada de 

abrangência universal, isto é, de um cosmos sagrado que será capaz de se manter na eterna 

presença do caos” (p. 64). A Missão Batista Cristolândia pode garantir a seus integrantes 

um espaço físico que contém a proteção necessária para poder (re) viver, ter uma nova 

vida, recomeçar mas acima de tudo, um espaço mental para sonhar com a possibilidade 

disso tudo. Berger (1985, p. 63) aponta que  

 

Para o indivíduo, existir num determinado mundo religioso significa existir no 

contexto social particular no seio do qual aquele mundo pode manter a sua 

plausibilidade. Onde o nomos da vida individual é mais ou menos coextensivo 

àquele mundo religioso, separar-se deste último implica em ameaça de anomia. 

 

Ou seja, pelo que foi pesquisado e demonstrado nos capítulos anteriores, estar 

dentro da Missão Batista Cristolândia, é estar protegido, já que ela “coloca o indivíduo 

frente a uma realidade significativa que o envolve com todas as suas experiências” (p.66). 

Sair, por vontade própria ou por decisão da instituição, é voltar ao mundo real, é voltar 

ao mundo das drogas. Para tanto, “a religião serve, assim, para manter a realidade daquele 

mundo socialmente construído no qual os homens existem nas suas vidas cotidianas” 

(p.55). Zila van der Meer Sanchez (2006, p. 80, 81), em seu texto As práticas religiosas 

atuando na recuperação de dependentes de drogas, aponta que 

 

A conversão, a crença em Deus, em Jesus e nos princípios da religião são 

expostos como chaves da transformação frente ao consumo da droga, quando 

o fiel não é tocado pelo milagre de Deus, que seria a forma mais simples de 

libertá-lo das drogas. Um dos fatores essenciais da terapêutica evangélica é a 

freqüência a trabalhos da igreja. O usuário de drogas acaba tendo atividades 

quase que diárias vinculadas à igreja e pode substituir suas atividades 

anteriores, vinculadas à droga, por outras de aspecto comunitário ou de 

renovação pessoal. De qualquer forma, é sempre enfatizada a necessidade da 

freqüência à igreja e do contato direto com os cultos e outras atividades a fim 

de que não haja recaídas. 
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Estar dentro da comunidade participando de todas as suas atividades, é estar se 

resguardando da anomia. Aqui encaixam-se os alunos da Missão Batista Cristolândia que 

não querem sair do projeto, que almejam passar pela Fase 1, pela Fase 2 e ingressar como 

missionários no projeto. Estar sempre debaixo da proteção do Sagrado. 

Quando se adentra nas práticas existentes dentro da Missão, pode-se observar a 

prática religiosa não é de cunho tradicional, como é a religião batista, é mais voltada, na 

Fase 1, para o estilo neopentecostal. Para esclarecer no que a Missão apresenta 

características neopentecostais, Mariano (1996, p. 41, 42) vem a elucidar tais 

características. Em seu texto, ele explana sobre o pentecostalismo, afirmando que  

 

o pentecostalismo, tal qual o conhecemos, antes de ser a religião da palavra, 

seguindo a tradição da Reforma, acima de tudo sempre foi a religião da 

experiência mística, na qual o fiel exercita dons espirituais (dons de línguas, 

cura, profecia, revelação...) e se concebe como templo e instrumento do 

Espírito Santo. Daí muitas de suas crenças e práticas rituais apresentarem 

fortes traços mágicos. Uma religião densamente sacral, "mágica", 

antiintelectualista e cada vez menos ascética [...] 

 

Essas “práticas” rituais que apresentam fortes traços “mágicos”, puderam ser 

vistas sendo muito estimuladas. As práticas ao amanhecer, as orações e versículos 

bíblicos antecedentes de cada refeição, o clima sagrado em todo o espaço, as músicas 

altas. Sanchez (2006, p. 62, 63) aponta que   

 

A proposta de orações frequentes ao longo do dia e, principalmente, no 

momento de fissura (desejo incontrolável de consumir a droga) é o maior 

consenso entre as religiões. Todas elas oferecem essa proposta como um dos 

artifícios no controle da recaída. Além disso, todas sugerem que seus adeptos 

orem, no mínimo, ao acordar pela manhã, pedindo proteção para o dia e antes 

de se deitar, à noite, agradecendo a proteção recebida. Para todos eles, a prece, 

ou oração - que neste texto serão utilizadas como sinônimos - seria o momento 

de contato direto com Deus, na forma de um diálogo entre pai e filho. 

 

A religião, segundo Sanchez, assume um papel fundamental e duplo no processo 

de recuperação. Ela serve para dividir a carga, com um poder superior, que o auxilia no 

processo de recuperação, bem como nas suas lutas diárias. Ainda serve como um 

tranquilizador, em que garante ao usuário em recuperação um estado de paz.  

Porém, como pode-se apontar uma reconquista de sua subjetivação individual, em 

um processo de reaprorpiação de si, enquanto um “fim em si mesmo”, se a religião, em 

específico na Fase 1, não tem assumido um papel de “meio” (uma ferramenta que re-

subjetivaria o sujeito) para se atingir um “fim” (a recuperação de sua subjetividade e 

assumindo o papel de sujeito em sua vida)? O que fica claro na metodologia da Fase 1, é 
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que os alunos são levados a uma substituição de antigos meios, por novos meios e antigos 

fins, por novos fins. Mas que nenhum desses fins está centrado no usuário em si. Pelo 

menos na Fase 1.  

A análise dos dados da Fase 1 podem demonstrar mais uma face dessa realidade 

existente, os números de Desistência da Fase 1, apontam uma realidade complexa. O que 

ocorre então, com os 84% dos usuários que se submetem ao processo terapêutico e 

desistem? Uma resposta objetiva: Um choque entre dois mundos extremamente opostos. 

A saída de um mundo anômico, desregrado, desestruturado, desorganizado, para um 

mundo nômico, regrado, estruturado e organizado, que não permite anomias e que reage 

de forma agressiva e disjuntiva contra os subversivos. Não há meio termo: ou se adequa 

a essa nova realidade, ou saia dela. Claramente um outro processo de dessubjetivação do 

sujeito. Não há o ressignicar, o reconquistar sua subjetivação, mas sim, adentrar em mais 

uma forma subjetiva, um modelo pronto para ser consumido. Um exemplo muito forte é 

a questão da hierarquia. Antes, o aluno não se submetia a ela, porém, dentro da Missão, 

ele tem de submeter aos líderes, respeitá-los, aceitar todas as suas ordens e 

recomendações. Homens que antes não seguiam ordens, agora tem de se submeter a uma 

hierarquia estabelecida. Em vários casos, tem de “engolir arame farpado30” e amar o líder. 

Outro exemplo é a “overdose de Jesus”, o clima extremamente sagrado não auxilia na 

permanência do usuário. Caso ele não seja tocado pelo “milagre”31, eles não suportam o 

clima de sagrado. É uma troca de uma dessubjetivação por outra dessubjetivação. 

Alguns, os poucos, aceitam isso. A maioria, não. A mudança de realidades é 

extremamente abrupta. Os dados demonstram isso. São 84% de desistência na Fase 1. 

Qual seria a significância da religião nesse processo? Para a Fase 1, ela assume um papel 

de o óleo que faz as engrenagens girarem – calibra os ânimos, sustenta a hierarquia, 

permite que o usuário reinicie sua vida. Para os 84% dos desistentes, ela é um empecilho, 

já que toda a estrutura é gerida pelos seus preceitos. Ela é uma mantenedora da ordem. 

Para os alunos que estão empenhados na recuperação, ela é o alento aos sofrimentos do 

mundo e o que une os disjuntados. A religião assume um papel de “rompedora” de 

barreiras, ela é uma facilitadora de relacionamentos.  Para os alunos enquanto iguais, no 

                                                 
30 Expressão utilizada por um dos internos em relação ao tolerar tudo que é proposto dentro da Missão. 
31 “Estes milagres são considerados a chave do sucesso do tratamento evangélico” (SANCHEZ, 2006, p. 

83). Entende-se aqui o milagre como a “conversão” do usuário assim que é submetido ao tratamento 

religioso, anulando os poderes denomizantes, ou demonizantes na ótica do tratamento, sobre o usuário, que 

a partir do momento da conversão, age o poder de cura e restauração divino. É complicado esse 

posicionamento, pois ele ignora todas as nuances fisiológicas, biológicas, psicológicas que perpassam a 

droga na vida do sujeito. 
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processo de recuperação, com apoio mútuo, sem imposições, ela rompe as barreiras. Ela 

auxilia o processo de mudança na vida, através da vida na vida, no amparo e em uma 

metodologia de convivência “sadia” que restaura laços partidos e resgataria a 

subjetividade.  

Porém, isso ela o é para os menos de 10% que ingressam na Missão e terminam o 

processo para irem para a Fase 2. Cabe concluir que, para a Fase 1, só há o caminho de 

recuperação e reinserção social se houver continuidade do processo terapêutico na Fase 

2. 

Na Missão Batista Cristolândia em Pernambuco, foram observadas grandes 

diferenças entre as duas Fases. Na Fase 2, por exemplo, o clima é, aparentemente, menos 

alienado. Não há uma “overdose de Jesus”. Isso ocorre porque os alunos já estão imersos 

na “doutrina e estilo de vida”. Então, seguir o caminho acompanhado por seus iguais em 

um processo de recuperação partilhando da mesma fé, é bem mais “calmo”. A Fase 2, 

chega a quase ser confundida com uma comunidade terapêutica sem cunho religioso, 

porém, quando se olha de mais perto, observa-se que ela está ali, viva, atuante. Ela ainda 

é o óleo que faz as engrenagens girarem, que sustenta o projeto. Contudo, ela é menos 

agressiva que na Fase 1. Pode-se dizer que a Fase 2 seria uma ponte de ligação com o 

mundo, porque há nela a Ressocialização. Os alunos são estimulados a buscarem um 

retorno ao nomos, um retorno à sociedade, um retorno a uma “vida socialmente normal”. 

Uma saída do sem sentido, para um novo sentido de vida. A religião é tornada um “meio” 

para se atingir o “fim em si mesmo”. Isso é afirmado pelos 77% de alunos que conseguem 

a reinserção social. A significância da religião nesse processo é a de ser uma facilitadora 

no retorno ao nomos. Como Berger (1985, p.55) apontou, “a religião serve, assim, para 

manter a realidade daquele mundo socialmente construído no qual os homens existem nas 

suas vidas cotidianas. 

Ao se tratar do sujeito, com suas subjetivações, vê-se o que Berger aponta que a 

socialização, é fator determinante na subjetivação dele. A sua teoria, aplicada a esse 

estudo, explica o que acontece com a subjetivação do sujeito no processo de adicção e 

sua dessubjetivação. Ele aponta que há três momentos no processo dialético de construção 

da sociedade, a exteriorização, a objetivação, e a interiorização. 

A exteriorização é a “contínua efusão do ser humano sobre o mundo, quer na 

atividade física quer na atividade mental dos homens” (p. 16). A sociedade é um produto 

humano que tem suas raízes na exteriorização. Sendo o homem inacabado ao nascer, não 

há um mundo “pronto” para o homem como o dos animais, ele precisa criar, fazer, um 
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mundo para si, e para ele, há a necessidade de significar e estabelecer, de forma continua, 

uma relação, com esse “mundo”. Nesse processo, ele “não só produz um mundo como 

também se produz a si mesmo” (p. 19). A cultura é a que significa e dá estruturas a esse 

“mundo humano”. E a sociedade é o aspecto dela que “estrutura as incessantes relações 

do homem com os seus semelhantes” (p. 20). E uma vez esse mundo produzido, ele 

permanece independente de ter sido criado, quer se queira ou não.  

A objetivação “é a conquista por parte dos produtos dessa atividade (física ou 

mental) de uma realidade que se defronta com os seus produtores originais como 

facticidade exterior e distinta deles” (p. 16). Como fora visto, a sociedade é, um produto 

resultante da atividade humana que atingiu o patamar de realidade objetiva, externo, não 

controlável e com poder coercitivo. Com a exteriorização e objetivação o “mundo das 

drogas”, um mundo humanamente criado, tem uma existência independente do sujeito. 

Porém, como demonstrado, é um mundo em que o sujeito perde o fim de si mesmo, em 

que o uso da droga vira o fim (de si mesmo). 

Berger aponta que a interiorização “é a reapropriação dessa mesma realidade por 

parte dos homens, transformando-a novamente de estruturas do mundo objetivo em 

estruturas de consciência subjetiva” (p.16). Para que o processo esteja completo, o sujeito 

subjetivado reinicia o processo de exteriorização e de transformação da realidade e a 

transformação de si mesmo. Contudo, quando essas estruturas objetivas são totalizantes, 

completas, fundamentalistas, o processo de interiorização torna-se um movimento de 

dessubjetivação do sujeito. Nesse caso, o polo assujeitado do sujeito se desprende, ou sua 

ligação é quebrada, do polo exteriorização de mundos, acarretando que a subjetividade 

do sujeito, sucumba. Tomando o mundo totalizante da dependência química, a droga 

passa a sujeitar o sujeito em objeto, levando-o ao fim de si mesmo, não permitindo uma 

exteriorização dele enquanto sujeito de si.  

A experiência da Missão Batista Cristolândia permitiu observar esse percurso 

teórico, mas, revelou também que uma metodologia religiosa de recuperação totalizante, 

cumpre um papel semelhante ao que o “mundo das drogas” proporciona. Para além de 

“doutrinar” o sujeito, os métodos de recuperação de cunho religioso devem proporcionar 

uma ressignificação de si mesmo, em que auxilie ao sujeito reaver o fim em si mesmo, 

colocando nos seus devidos lugares os “meios” e os “fins”. A religião, por esse aspecto, 

assume um significado de “meio”, um caminho que proporciona ao sujeito a ser 

ressubjetivado, a ressignificar suas experiências e voltar ao processo de exteriorização no 
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qual ele (re) cria seus mundos e é (re) criado por eles, desaguando em um fim, a 

recuperação do sujeito da drogadição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender o processo que envolve a dessubjetivação ocasionada pelas drogas na 

vida de um sujeito até seu fim – literal, ou seja, a morte ou pela overdose causada pelo 

extremo abuso da droga ou pela criminalidade associada ou por algum fator fisiológico 

acarretado pela droga – é um caminho complexo, porém passível de ser desvelado. Como 

demonstrado nesse estudo, a relação do sujeito com a droga, perpassa todas as esferas da 

vida dele. Pensar drogas é pensar a completude da vida de um homem, ou de uma mulher. 

Com o que foi apontado através dessa pesquisa, pode-se ter uma aproximação com uma 

das faces dessa temática: a recuperação de sujeitos drogados através de intervenção 

religiosa. 

A precariedade de atendimentos, advindos da esfera pública, para o dependente 

químico e sua família, foi demonstrado através da análise do desenvolvimento das ações 

governamentais, mediante os dispositivos legais e as políticas públicas. Mesmo com um 

conjunto de leis que visam abarcar todas as áreas da vida de um dependente, desde sua 

própria vida até a de sua família e comunidade, as ações estão muito aquém de prover um 

processo de recuperação para esse dependente e para sua família. Uma das respostas para 

tal precariedade é encontrada na brevidade das ações, já que os dispositivos legais datam 

da década de 1970. Mesmo sendo a temática muito mais anterior. Desde de tempos 

imemoriáveis existem as ditas drogas, porém, tidas como problema de saúde pública, é 

algo recente. 

Nesses poucos anos de existência dessas políticas, muitos avanços foram 

conquistados. Um dos maiores, é a amplitude do Decreto Nº 7.179, de 20 de maio de 2010 

que dispõe sobre o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Tal 

plano, em sua essência, busca garantir ao usuário de drogas, a família do usuário e a 

comunidade, uma gama de dispositivos advindos da esfera pública e de parcerias com o 

privado, para garantir a esse público meios para cuidar dos envolvidos com drogas e para 

garantir um sistema preventivo para a sociedade. E ainda, garante um sistema de repressão 

ao tráfico e os meios de expansão da drogadição. Mesmo sendo um plano, teoricamente, 

articulado e desenvolvido, ele não consegue abarcar a demanda crescente. 

A parceria com as instâncias da esfera privada é uma boa alternativa para o 

enfrentamento à drogadição. Contudo, como visto, tal caminho não é uma resposta para 

a demanda crescente. Ao contrário, promoverá uma fragilização ainda maior da das ações 

que estão sendo tomadas, bem como uma possibilidade maior de alastramento da 
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drogadição. A esfera pública não tem condições objetivas, e nem subjetivas, para tomar 

uma responsabilidade especializada como essa. Salvo, algumas instituições privadas que 

tratam de forma especializada a temática. 

Práticas governamentais vem sendo tomadas ao redor do mundo. Algumas têm 

apresentado eficácia em suas aplicações32, outras ainda apresentam um grau de 

desenvolvimento inicial e que, analisando de forma realista, não teriam condições de 

serem aplicadas no Brasil, nem muito menos na região nordeste, campo deste estudo. 

Contudo, boas práticas vêm sendo desenvolvidas. 

Mas, é na esfera das práticas religiosas que há uma maior concentração de esforços 

para enfrentar a drogadição. Movimentos religiosos surgem visando sanar, enfrentar e 

recuperar os “feridos” por tal demanda. Dentre esses movimentos, há a Missão Batista 

Cristolândia, que vem desenvolvendo um trabalho dentro das maiores cracolândias do 

país.  

Aproximar as instituições religiosas de uma discussão sociológica sobre 

determinadas temáticas é de grande importância para o crescimento teórico destas 

instituições. Já que  

Em todas as funções básicas de uma comunidade religiosa pode haver a 

presença das Ciências Sociais. Por exemplo, o conhecimento do perfil da 

comunidade e seu contexto cultural ajuda no aprimoramento do culto e da 

catequese. Contudo, é na evangelização e no atendimento aos necessitados, 

isto é, no conhecimento do público alvo, que as Ciências Sociais são mais 

empregadas pelas comunidades religiosas (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 120). 

 

O autor afirma que a concepção de igreja, sociologicamente, refere-se a uma 

comunidade religiosa local, ou a um conjunto de denominações ou confissões religiosas. 

E que para algumas igrejas, as Ciências Sociais servem como um instrumento útil de 

autoconhecimento. Ainda aponta que “as comunidades cristãs recorrem as Ciências 

Sociais – em graus variados – não só para conhecer seu próprio perfil mas, também, para 

conhecer o contexto em que atuam” (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 136). A temática da 

drogadição deve ser entendida, antes de ser enfrentada/combatida pelas igrejas. Ao invés 

de declarar uma guerra espiritual contra algo material, deveriam perceber as dinâmicas e 

as relações existentes entre seus usuários. 

Esse trabalho demonstrou que falar de drogas é falar de sujeitos dessubjetivados. 

Demonstrou-se uma dessubjetivação produzida pelo sistema econômico, que ressignifica 

                                                 
32 Segundo documento produzido pela Comissão Brasileira sobre drogas e democracia, disponível em 

http://www.bancodeinjusticas.org.br/wp-content/uploads/2011/11/Pol%C3%ADtica-de-drogas-novas-

pr%C3%A1ticas-pelo-mundo.pdf . 
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as relações sociais do sujeito, sendo balizadas pelo sistema financeiro, em que esse sujeito 

passa a só “ser” alguém (ou algo) se ele vier a “ter” (capital financeiro). A economia 

auxilia no processo de dessubjetivação do sujeito. Agregada a ela, a sociedade moderna, 

com suas relações líquidas, promove uma ética consumista, em que o desejo de ter 

prazeres, deve ser saciado. Para além de uma prática hedonista, a sociedade moderna 

estimula que o sujeito só pode ter uma vida realizada se usufruir de tudo o que lhe vier à 

frente para experimentar, além dele dever buscar novas experiências. Excita-se o sujeito 

para um patamar de uma busca incessante por algo que ele nunca encontra. Logo, nunca 

estará satisfeito em si mesmo. Como visto, uma sociedade de um império dos meios. 

Fissuras trincadas na subjetividade do sujeito. Os meios tomando o lugar dos fins. 

Buscam-se os meios como fins.  

Fora demonstrado também, que a droga não é somente um objeto, é algo que se 

pode chamar de objeto relacional. Ela, a droga, assume uma performance na vida do 

usuário, de sujeito, e que aquele, que outrora era sujeito, é tornado objeto de seu objeto. 

A droga, que deveria ser um meio para que o sujeito obtivesse algo, vira o fim em si 

mesma. E o sujeito, agora mausoléu de si, transforma a droga em um fim em si e, 

consequentemente, um fim de si. 

O “sujeito drogado” é um sujeito dessubjetivado que perdeu-se a si mesmo, a sua 

identidade enquanto sujeito de si, que perdeu o sentido de existir, sendo sujeitado ao 

império da droga que ele faz uso ou da qual põe seu corpo a serviço. E estar drogado, na 

sociedade moderna, é ser execrado do meio em que vive, já que ninguém quer viver ao 

lado de um “drogado”. O rompimento com o meio social em que se vive, acarreta sérias 

consequências na subjetivação do sujeito. Ser drogado, é ser um anômico. E tudo que é 

anômico, deve ser tido como ameaça a sociedade nômica. Aos anômicos resta a exclusão 

do meio social em que vivem, sendo incluídos em uma outra sociedade de excluídos. Para 

além de uma exclusão social, ser retirado do meio social em que vive é ser extirpado de 

ser sujeito e de se ter sentido de vida.  

As sociedades têm suas regras para que possam ser uma esfera de proteção contra 

as forças da anomia, e que, no caso desse estudo, uma das facetas da anomia, é a 

drogadição. A sociedade é, portanto, o baluarte que “protege” seus integrantes. Porém, 

age de forma coercitiva contra aqueles que são anômicos, os “drogados”. Estar fora, ou 

como demonstrado, ser colocado para fora de uma sociedade, acarreta ao sujeito drogado 

a garantia do processo de dessubjetivação, que fora iniciado com a sua relação com a 
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droga. Para ele, é ter ausência de sentido, que ocasiona, em sua culminância, na sua 

própria dessubjetivação. 

Para além de uma recuperação, foi constatado que o sujeito drogado, busca na 

recuperação, uma reintegração com um nomos, uma ressignificação de sua vida, uma 

busca por voltar a ser fim em si mesmo. Nesse sentido, as comunidades terapêuticas de 

cunho religioso desempenham um papel importante nesse processo. Foram mais de duas 

semanas emergidos no campo de pesquisa. Vivenciando suas rotinas, seus processos de 

recuperação. Coletando dados, ouvindo histórias. Buscando olhar através do que era 

mostrado, em busca do que realmente era a significância da religião no processo de 

recuperação. E, para surpresa do pesquisador, houve a sinalização de um papel duplo da 

religião, dentro das duas fases estudadas. 

Para a Fase 1, cabe apontar que a estrutura física impressiona. Dentre várias 

comunidades terapêuticas visitadas anteriormente pelo pesquisador, ela, de longe, é a 

mais estruturada. O sistema hierárquico é extremamente estabelecido e forte as regras são 

para serem cumpridas, os líderes, são para serem ouvidos e seguidos... Tudo o que 

acontece ali, tem um impacto no mundo espiritual, portanto, todos devem ser espirituais. 

A religião, na Fase 1, assume um papel de mantenedora da ordem instaurada, é o óleo que 

faz as engrenagens girarem. Ainda fora visto que ela facilita o contato entre os usuários, 

que agora enquanto “irmãos caídos do mesmo pai”, podem se achegar e compartilhar suas 

experiências. Porém, a Fase 1, por ser uma estrutura estabelecida, não admitindo atitudes 

nem pessoas destoantes às suas regras, cria um ambiente, uma microssociedade, 

sacralizada e extremamente fechada. Chegando a ser tida, como os trocadilhos permitem 

ao pesquisador, como uma “overdose de Jesus”. A prática mágica do local é muito forte, 

sendo considerada, em muitos aspectos, como práticas pentecostais. Os novos alunos só 

têm duas opções: ou se submetem, ou voltam para o mundo anômico. Contudo, como foi 

visto, uma realidade completa, fundamentalista, totalizante, absoluta, causa 

dessubjetivação tanto quanto a realidade das drogas.  

O que mais perturbou o pesquisador, foi ver que a Fase 1, é um isolamento do 

mundo, em um ambiente de sacralidade exacerbada que, de certo modo, chega a substituir 

os meios, que seria a religião, pelos fins, que seria a recuperação de si. Uma clara 

dessubjetivação do sujeito drogado. Mas, como poderia haver recuperação? Na 

comunidade de iguais. Essa foi uma das conclusões vistas pelo pesquisador. A 

recuperação ocorre quando os iguais se tratam como iguais e se ajudam mutuamente no 

processo de recuperação, na caminhada diária, no desabafo, no choro junto, no aguentar 



115 

 

a fissura, no confessar suas frustrações de vida, no alento de pertencer ao grupo que quer 

voltar à vida. Contudo, essa é uma realidade para apenas 10% dos que entram, já que 84% 

dos alunos, desistem do processo. Responsabilidade deles? Em parte, sim, mas na 

totalidade, não. 

A Fase 2, demonstrou uma dinâmica diferente da fase 1. Como visto, pode-se 

assumir que, por seus alunos serem egressos da Fase 1 e já terem sido doutrinados, os 

meios de expressão religiosa são mais “calmos” que na Fase 1. Porém, mesmo sem a 

“overdose de Jesus”, a religião ainda está lá. Ela une os alunos, os permite viver em uma 

comunidade de paz. O que diferencia é que eles não vivem somente para a comunidade, 

eles são estimulados a buscar no “mundo lá fora” a reinserção social, o que de fato o 

sujeito dessubjetivado precisa. Ser reinserido em um nomos, fazer parte de uma sociedade 

“normal”, ter sentido de viver para si e entre seus iguais, ser reinserido em uma realidade 

que o auxilie a voltar a ser fim em si mesmo. A Fase 2 tem esse diferencial, ela estimula 

ao aluno a buscar (re) viver. Uma ponte com o mundo, essa seria a significância da 

religião na Fase 2. Ela, através de seus líderes, dá estímulos para que o aluno vá, saia, 

busque meios de reinserção e seja reinserido. Na Fase 2, os meios voltam a ser meios, e 

o sujeito pode se encontrar como o fim em si mesmo.  

Isso, é demonstrado através do número de reinserções. Cerca de 77% do alunos 

que iniciaram o processo de tratamento, concluíram e foram reinseridos. Seria a religião 

como demonstrada na Fase 2, enquanto essa ponte com o mundo, um determinante na 

recuperação? A significância que ela assume na Fase 2 é de reinserção, sendo esta uma 

das formas que os alunos encontram para ressignificarem suas vidas. Contudo, 

infelizmente não há como responder através da brevidade desse trabalho, já que para sanar 

este questionamento, haverá de se ter uma (futura) pesquisa com os egressos.  

Foram nas comparações das fases 1 e 2 que surgiram mais perguntas do que 

respostas. Visto que na Fase 1 há tamanho número de desistências, a metodologia aplicada 

não traria um processo de aceitação ao usuário e nem de recuperação. A religião seria um 

empecilho. Porém, aos que conseguem passar por essa etapa, a chance de serem 

reinseridos é muito superior a qualquer estimativa que eles tinham ao chegar na 

instituição. A religião facilitaria o processo, na Fase 2. Sendo esta argumentação 

comprovada por esse estudo, então, projetos de cunho religioso que fazem o processo de 

“ponte com o mundo” ressignificariam a subjetividade do sujeito e garantiriam a 

reinserção social dos mesmos. A religião seria um meio pelo qual o sujeito alcançaria o 

seu fim em si mesmo, ela orientaria a re-subjetivação do sujeito. E os egressos do projeto, 
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ainda vivem uma vida religiosa ou saíram dela? E se saíram, voltaram ao “mundo das 

drogas”? E se não saíram, suas práticas no mundo ainda apresentam cunho religioso? 

Como apontado, não é o fim desta pesquisa. 

Tais perguntas carecem de um aprofundamento maior. Uma pesquisa de mestrado 

não daria conta de responder a elas. São muitas as faces da temática drogas e religião, são 

muitas as suas nuances. Há necessidade de um trabalho maior, que se debruce sobre tais 

questões em outros projetos que apresentem essa característica de “ponte com o mundo”.  

A Missão Batista Cristolândia é um recorte de uma realidade: uma igreja 

tradicional no nordeste brasileiro, como parte pequena de um dantesco cenário. Defronte 

a esse cenário, a drogadição ainda é mutável, expansível, adaptável a espaços, tempos, 

pessoas, comunidades e lugares. Porém, por agora, importa saber que ao invés de finalizar 

este trabalho com respostas e certezas, termina-se com a certeza de que algumas 

percepções foram alcançadas e outras muitas se abriram, em que mais indagações, 

questionamentos e novas possibilidades de pesquisas estão à espera.  

 

  



117 

 

REFERÊNCIAS 

 

AREDE JÚNIOR. F. R.; et. al. (2014) Manual Operacional: Missão Cristolândia. 

Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Rio de Janeiro. 

ARISTÓTELES (1985). A política. Tradução de Mário da gama Kury. Brasília, Editora 

Universidade de Brasília. 

BASTOS, Francisco Inácio, BERTONI.  Neilane. Organizadores (2014) Pesquisa 

Nacional sobre o uso de crack: quem são os usuários de crack e/ou similares do 

Brasil? quantos são nas capitais brasileiras? /. – Rio de Janeiro: Editora 

ICICT/FIOCRUZ. 224p 

BAUDELAIRE, Charles Pierre. (2011). Paraísos artificiais / Charles Pierre 

Baudelaire; tradução de Alexandre Ribondi, Vera Nobrega e Lúcia Nagib. – Porto 

Alegre: L&PM. 

BAUMAN, Zygmunt. (2001). Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de 

Janeiro: Zahar. 258p. 

BERGER, Peter L. (1985). O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da 

religião. São Paulo: Paulinas. 

BRASIL. (1993). Lei Orgância da Assistência Social - LOAS. Lei Nº 8.742, de 7 De 

Dezembro de 1993.  

BRASIL. (2002). Portaria GM / MS nº 336 / 2002, de 19 de fevereiro de 2002. 

BRASIL. (2004a) Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-

DST/AIDS. A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas/Ministério da Saúde. 2.ed. rev. ampl.– 

Brasília: Ministério da Saúde. 

BRASIL. (2004b). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Secretaria Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência 

Social -PNAS. 

BRASIL. (2005a) Lei Nº 11.343, de 2005. 

BRASIL. (2005b) Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social - Nob/Suas. Construindo As Bases Para A Implantação Do Sistema Único 

De Assistência Social. Brasília. 

BRASIL. (2005c) Política Nacional Sobre Drogas, Brasília. 

BRASIL. (2009). Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas / Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas; IME USP; organizadores Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, 

Vladimir de Andrade Stempliuk e Lúcia Pereira Barroso. – Brasília: SENAD. 



118 

 

BRASIL. (2010a) Prevenção ao uso indevido de drogas : Capacitação para 

Conselheiros e Lideranças Comunitárias. – 3. ed. – Brasília : Presidência da 

República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. 424 p. 

BRASIL. (2010b). Decreto Nº 7.179, de 20 de maio de 2010. Dispõe sobre o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2010. 

BRASIL. (2011). Fé na Prevenção: prevenção ao uso de drogas em instituições 

religiosas e movimentos afins/organizadoras Paulina do Carmo Arruda Vieira 

Duarte, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni. – 2. ed. – Brasília: Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas. 302p. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

Brasil: Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

CASTILHO, Júlia Coutinho Nunes. (2012). A terapia ocupacional e o serviço 

residencial terapêutico no município de Belo Horizonte, MG. Revista Terapia 

Ocupacional Universidade São Paulo, v. 23, n. 3, p. 230-6, set./dez. 

CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA (1987). Declaração doutrinária da 

Convenção Batista Brasileira. 2ª. ed. Rio de Janeiro: JUERP. 

COSTA, Luciana Assis; ALMEIDA; Simone Costa de; ASSIS. Marcella Guimarães. 

(2015). Reflexões epistêmicas sobre a Terapia Ocupacional no campo da Saúde 

Mental. In: Cadernos de Terapia Ocupacional. UFSCar, São Carlos, v. 23, n. 1, 

p. 189-196. 

DETONI, Márcia. (2009). Guia prático sobre drogas: conhecimento, prevenção, 

tratamentos. 2. Ed. São Paulo: Rideel. 

DHIEL; Alessandra; CORDEIRO; Daniel Cruz; LARANJEIRA; Ronaldo;  et. al. (org.) 

(2011). Dependência Química: Prevenção, Tratamento e Políticas Publicas. 1º ed. 

Porto Alegre RS: ARTMED, v. 1º, p. 528. 

DUARTE, Paulina do Carmo Arruda Vieira. DALBOSCO, Carla. (2011). A política e a 

legislação brasileira sobre drogas. In: Prevenção ao uso indevido de drogas: 

Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias. – 4. ed. – Brasília: 

Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. 

GARCIA, Maria Lúcia Teixeira; LEAL, Fabíola Xavier  and  ABREU, Cassiane 

Cominoti. (2008) A política antidrogas brasileira: velhos dilemas. In. Psicologia e 

Sociedade. [online]. vol.20, n.2, pp. 267-276. 

GOMES, Luca Santoro. (2011). Mídia Advocacy: estratégias de comunicação, 

articulação e empoderamento. In: DIEHL, CORDEIRO e LARANJEIRA. 

Alessandra, Daniel Cruz e Ronaldo & Cols. (Org.). In: Dependência Química: 

Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre - RS: Artmed, v. 1º, p. 

253 – 258.  

GREGO NETO (2011), Lidenilson Marcos da Rocha. A realidade do uso e 

tratamento de drogas no município de Goianinha/RN: apontamento sobre a 



119 

 

rede de atenção/ Lidenilson Marcos da Rocha Grego Neto. - Natal, RN. 84 f. 

Orientadora: Prof.ª  Drª. Maria Regina de Ávila Moreira. Monografia (Graduação 

em Serviço social) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Serviço social. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

demográfico. Rio de Janeiro, p.1-215, 2010. 

LOPES JÚNIOR, Orivaldo Pimentel. (2014). Diálogo dos Surdos, O: Igrejas 

Evangélicas e as Ciências Sociais. 1. ed. Natal, RN: EDUFRN. v. 1. 241p. 

MARIANO, Ricardo. (1996). Os neopentecostais e a teologia da prosperidade. In: 

Novos Estudos. CEBRAP. N.°44, março, pp. 24-44. 

MARTINS, Eduardo Simões (2010). Os papéis sociais na formação do cenário social e 

da identidade. In. Kínesis, Vol. II, n° 04, Dezembro, p. 40-52. 

MORAES, Maristela. (2008). O modelo de atenção integral à saúde para tratamento de 

problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas: percepções de usuários, 

acompanhantes e profissionais In: Ciência & Saúde Coletiva, 13(1):121-133. 

MOREIRA, Daniel Augusto. (2002). O método fenomenológico na pesquisa. São 

Paulo: Pioneira. Thomson.   

OLIVEIRA, Elias Barbosa de; BITTENCOURT, Leilane Porto  e  CARMO, Aila 

Coelho do (2008). A importância da família na prevenção do uso de drogas entre 

crianças e adolescentes: papel materno. SMAD, Revista Eletrônica Saúde 

Mental, Álcool e Drogas (Ed. port.) [online], vol.4, n.2, pp. 00-00 

PEREIRA, José dos Reis. (1979). Breve História dos Batistas no Brasil. Edição da 

Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira. Casa 

Publicadora Batista – Rio de Janeiro. 2ª edição.  

PEREIRA-PEREIRA, Potyara Amazoneida. (2004). Mudanças estruturais, política 

social e papel da família: crítica ao pluralismo de bem-estar. In: SALES, Mione 

Apolinário; MATOS, Maurílio Castro de; LEAL, Maria Cristina (orgs) Política 

Social, Família e Juventude: Uma questão de direitos. São Paulo: Cortez Ed. 

317p  

RAUPP, Luciane Marques e MILNITISKY-SAPIRO, Clary (2008). A "reeducação" de 

adolescentes em uma comunidade terapêutica: o tratamento da drogadição em uma 

instituição religiosa. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol.24, n.3, pp. 361-368 

RIBEIRO, Marli B. Santos; OLIVEIRA, Luiz Roberto de. (2005). Terapia ocupacional 

e saúde mental: construindo lugares de inclusão social. In: Comunicação, Saúde, 

Educação, v.9, n.17, p.425-31, mar/ago. 

RONZANI, T. M; MOTA, D. C. B. (2010) Políticas de saúde para a atenção integral a 

usuários de drogas. In: Prevenção ao uso indevido de drogas: Capacitação para 

Conselheiros e Lideranças Comunitárias. – 3. ed. –Brasília: Presidência da 

República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. 424 p. 



120 

 

SABINO, Nathalí di Martino. CAZENAVE, Sílvia de Oliveira Santos (2005). 

Comunidades Terapêuticas como Forma de Tratamento para Dependência de 

Substâncias Psicoativas. In: Estudos de Psicologia (Campinas) [online], vol.22, 

n.2, pp. 167-174. 

SANCHEZ, Zila van der Meer (2006). As práticas religiosas atuando na recuperação 

de dependentes de drogas: a experiência de grupos católicos, evangélicos e 

espíritas / Zila van der Meer Sanchez. -- São Paulo. 389f 

SCHUTZ, Alfred (2012). Sobre Fenomenologia e relações sociais. Edição e 

organização Helmut T. R. Wagner; tradução Raquel Weiss. – Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

SIMÕES, Carlos Artexes; MOLL, Jaqueline; MALHEIRO, Maria de Fátima Simas; 

RABELO, Marta Klumb Oliveira. (2010). Programas de promoção de saúde 

integrados na política nacional de educação: o papel da escola na prevenção do uso 

de drogas (PSE,SPE, mais educação). In: Prevenção ao uso indevido de drogas: 

Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias. – 3. ed. –Brasília: 

Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – 

SENAD. 424 p. 

TIBURI, Márcia; DIAS, Andréia Costa. (2013). Sociedade Fissurada. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. (2015) World Drug Report 

2015. United Nations publication, Viena, Austria. 

WEBER, Max. (1968). História geral da economia. São Paulo: Mestre Jou. 

WEBER, Max. (2004). A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: 

Companhia das Letras (Tradução de José Marcos Mariani de Macedo). 

YAMABUCHI, Alberto Kenji. (2009) O debate sobre a história das origens do 

trabalho batista no Brasil: uma análise das relações e dos conflitos de gênero e 

poder na Convenção Batista Brasileira dos anos 1960-1980. São Bernardo do 

Campo, SP. Tese de Doutorado. Universidade Metodista de São Paulo. 

ZALUAR, A. M., (2011) Drogas além da biologia: a perspectiva sociológica. In: 

Simpósio Dependência de Drogas: Muito além da Biologia. Sociologia e Uso de 

Drogas., 01., UERJ. Rio de Janeiro, RJ.  

ZALUAR, A. M. (Org.). (1994) Drogas e cidadania: repressão ou redução de riscos. 

São Paulo: Brasiliense. 

 

 

 


