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Resumo:

Pode-se observar que nas últimas décadas simultaneamente às tentativas de consolidação da rede
pública  de  atenção  a  usuários  de  substâncias  psicoativas  (SPAs),  ocorreu  a  proliferação  de
comunidades terapêuticas como iniciativa voluntária de grupos religiosos. Situadas em um cenário
no qual se evidencia a fragilidade dos serviços públicos de saúde, a rápida difusão das comunidades
terapêuticas recebe, no Brasil, uma conotação política. As causas desse fenômeno é preocupação de
fundo sobre a qual se estrutura esse estudo. No sentido de elucidá-las causas, deve-se, também,
considerar o crescente mercado religioso e a luta por legitimação de instituições religiosas, bem
como  a  visibilidade  da  questão  das  “drogas”  na  contemporaneidade.  Desse  modo,  o  presente
trabalho objetiva refletir sobre a institucionalização de usuários de crack, a partir da análise de suas
carreiras  em  uma  comunidade  terapêutica  religiosa,  localizada  na  Região  Metropolitana  de
Salvador. Procura, também, verificar a inserção das comunidades terapêuticas na rede de atenção a
usuários  de  SPAs.  Além  disso,  propõe  revelar  contradições,  ambigüidades  e  disposições
institucionais, analisar sua eficácia em oferecer respostas para as aflições humanas, assim como
compreender os sentidos da internação para o universo pesquisado. Busca desvendar os significados
das práticas religiosas institucionais e seus efeitos na carreira e sociabilidade dos atores.  Nessa
pesquisa,  serão  utilizados  como  instrumento  metodológico  a  observação  direta  das  rotinas
institucionais,  entrevistas  semi-estruturadas  e  questionário  diretivo  com  conteúdo  sócio-
demográfico. Também, análise de documental e participação de atividades extra-institucionais. O
percurso etnográfico revela que, embora enfrente forte resistência na rede de atenção, a comunidade
terapêutica  estudada é  eficaz em re-significar  o  consumo abusivo de SPAs,  principalmente  por
forjar sentidos para que sejam elaboradas narrativas sobre a carreira desviante de usuários.
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