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É com satisfação que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, do 
Ministério da Justiça, apresenta a publicação “Tratamento Comunitário”, resultado do 
esforço e da parceria de diversas instituições da sociedade civil para o enfrentamento dos 
problemas relacionados ao consumo de álcool, crack e outras drogas no âmbito comunitário.

Desde 2003, esta Secretaria vem apoiando e valorizando boas práticas protagonizadas 
pela sociedade civil, por reconhecer a importância da atuação dessas instituições para a 
implementação das diretrizes previstas na Política Nacional sobre Drogas - PNAD.  É sabido 
que a abordagem do tema é complexa e demanda a união de esforços de todos – Governo 
e sociedade - na busca de soluções que promovam respostas e!cazes aos desa!os impostos 
pelo tema drogas e suas diversas interfaces. 

Algumas das respostas necessárias para o enfrentamento do problema das drogas 
estão nas diversas redes de proteção, formais e informais, existentes nas comunidades e 
a integração entre elas. Essas redes são destacadas pelo seu alto potencial mobilizador e 
sua capacidade de transformar comunidades inteiras, criando sistemas de proteção e de 
atenção aos usuários, dependentes de drogas, assim como seus familiares, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

As ações fundamentadas na metodologia denominada “Tratamento 
Comunitário” trazem a perspectiva de integração e valorização das ações comunitárias 
no âmbito das redes sociais e buscam dar visibilidade às metodologias construídas 
em conjunto com a comunidade, e não apenas impostas à ela.

Assim, este livro é um exemplo de como a integração de experiências e boas 
práticas podem se transformar em modelos de ação que valorizem o saber local e 
forneçam, apoio aos pro!ssionais que atuam em intervenções voltadas aos usuários 
de álcool, crack e outras drogas. 

Esperamos que os conteúdos aqui apresentados possam servir de inspiração 
para a disseminação de ações semelhantes em outros municípios brasileiros.

Boa leitura a todos!

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD
Ministério da Justiça – MJ

PREFÁCIO





Dedico este livro a Magma, Solis e Neva.
São os nomes inventados de personagens verdadeiros: duas pessoas e uma 

comunidade.
Magma, Solis e Neva  são atores comunitários, aqueles com os quais iniciamos 

a aprender. 
Eles representam todas aquelas pessoas, organizações, instituições, 

comunidades e redes com nomes e sem nomes, que nos acompanharam  em todos 
estes anos.  Eles são as pessoas destas páginas, os que deram sentido à suas palavras...

DEDICATÓRIA

Efrem Milanese
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Comunidade, rede e parceria são os temas que permeiam este manual, 
hora como pano de fundo, hora como atores e hora como contexto, valorizando e 
facilitando as iniciativas de “baixo para cima”, “táticas” e “estratégicas”. 

É um manual que respeita a complexidade do uso de droga, integra teoria e 
prática e convida a uma leitura proativa através de sugestões simples, claras e, ao 
mesmo tempo, recheadas de conteúdos para re"exão.

Trata-se, então, de um manual que inaugura a sintonia entre tratamento, 
prevenção, redução de danos e reinserção social, através de uma prática de rede, de 
investigação, de respeito à diversidade e da criação de um sistema de proteção ao 
usuário no seu processo de desvinculação com a droga.

Propõe abandonar a visão da cura como algo que deve acontecer “entre 
muros” e incluir a comunidade como ator desse processo entendendo assim a cura 
como: “... uma forma de governança, de superação, de acompanhamento da experiência 
de sofrimento por um indivíduo, por grupos e redes (em outras palavras, pela esfera social 
da comunidade, sem distanciar nenhum ator de outro)...” (Efrem Milanese).

Neste sentido, a comunidade deixa de ser um espaço físico para ser um espaço 
fértil de relação, diversidade, proteção e solução. 

Convido todos a buscarem neste manual o conteúdo a partir de sua 
necessidade e referência, pois não se trata de um passo a passo a seguir, mas sim, 
conceitos para re"etir, experiências para confrontar, paradoxos para entender e 
disparador para criar.

Boa leitura!

Raquel Barros 
Empodera, Lua Nova, RAISSS Brasil

APRESENTAÇÃO
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Como diz o manual, sua historia é a história dos atores que o produziram, das 
relações que souberam construir, fortalecer e manter e das experiências descritas 
aqui. Um de seus aspectos relevantes é que estas experiências foram realizadas todas 
na América Latina por latino-americanos e latino-americanas. É um conto de alianças 
de parcerias e de redes, de protagonismo local e regional, de articulações entre 
atores da sociedade civil e de atores governamentais. Estas experiências podem ser 
resumidas em algumas etapas.

A primeira no México (1989), quando algumas organizações da sociedade civil 
e uma universidade celebram um primeiro encontro dedicado a tentar entender 
o fenômeno das drogas. A proposta é: focalizar na prevenção e na reabilitação, 
produzindo um modelo que articulasse os dois aspectos.

A segunda (1989-1994) no México, com a participação de cinco organizações: 
Hogar Integral de Juventud, Cultura Joven, CEJUV, Caritas Arquidiócesis de México e 
Reintegra. Despois de quatro anos de formação e experiências no trabalho de rua e na 
comunidade terapêutica, em nome de todos, a Hogar Integral de Juventud apresenta 
um projeto para a União Europeia que o avalia positivamente e aceita apoiá-lo 
!nanceiramente. Os eixos deste projeto de investigação são a investigação na ação, 
prevenção na comunidade local e no tratamento em comunidade terapêutica, além 
da reinserção social e pro!ssional, a formação e a capacitação de recursos humanos1. 

A terceira (1995) inicia a implementação das ações do projeto apoiado pela 
União Europeia. Outras organizações no México se unem a esta iniciativa participando 
principalmente na formação e na capacitação. Em 1997, estas organizações eram 18 
e iniciaram a dar forma àquela que, mais tarde, seria chamada de Rede REMOISSS. 
Em 1998, começam a associar-se a esta iniciativa organizações da Guatemala, El 
Salvador e Costa Rica. Em 1999, começam a participar organizações do Panamá, Chile, 
Nicarágua e Colômbia. Em 1996, a Caritas Alemã começa a apoiar !nanceiramente 
e com assessoria técnica esta iniciativa no México e nos países que participam. Seu 

1 Nesta fase e em algumas fases seguintes, a formação dos recursos humanos é 
apoiada por um pequeno grupo de assessores externos: Brigitte La#ay (França), Roberto 
Merlo.

INTRODUÇÃO
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apoio segue até os dias de hoje.
Hoje a continuidade deste apoio foi um dos fatores mais importantes para a 

produção de um modelo comum  (chamado  ECO2) e de tantas e diversas experiências 
e abordagens especí!cas em cada pais e nas comunidades locais. 

A inovação desta terceira fase foi ter introduzido a redução de danos entre os 
eixos do trabalho. Esta decisão mudou profundamente a proposta do tratamento na 
área de drogas e foi a premissa indispensável para renovar a perspectiva do trabalho 
comunitário na área de drogas. Entre seus efeitos, um dos mais importantes foi ter 
introduzido o tema drogas no marco conceitual mais amplo da exclusão social.

A quarta (1997-2001), poderia ser chamada de etapa das redes e dos centros 
de formação. Cada organização local desenvolve redes locais (o trabalho na área de 
drogas necessita de cooperação articulada e organizada). Nasce a rede mexicana e a 
partir desta rede nasce o centro de formação (CAFAC). Todos os partners (organizações) 
entenderam que suas diversidades, suas histórias, identidades e culturas pro!ssionais 
e seu capital social necessitavam de autonomia e interconexão, de marcos comuns 
"exíveis e, ao mesmo tempo, de um terreno para construir junto conhecimento, 
experiência, alianças e incidência política. Este processo de pensamento e de 
diálogos, suportado em fases comuns de formação, deu vida ao modelo chamado 
ECO2. Nesta fase, além da ajuda da Caritas Alemã, os partners contaram com o apoio 
de BMZ (Alemanha).

A quinta (2000-2007), pode-se dizer que é a fase do desenvolvimento do 
Tratamento Comunitário. Nesta fase começam a participar desta iniciativa partners 
do Haiti, Brasil e Honduras. Em 2001, com o apoio da Caritas da Alemanha, da 
BMZ, da União Europeia e da Unesco e em aliança com DOH (Deutsche Order 
International), desenvolve-se a experimentação que foi chamada de Tratamento 
Comunitário. É uma iniciativa que reúne partners da América Latina (México, todos 
os países da América Cental, Colômbia, Brasil, Chile, Haiti) e da Ásia (Afeganistão, 
Paquistão, Nepal, Sri-lanka, Índia, Bangladesh, Malásia, Tailândia e Camboja2). Desta 
maneira, a experiência da América Latina se interconecta com a da Ásia dando vida 
a uma forte aliança sul-sul.

Entre os resultados visíveis desta fase encontram-se: (1) o desenvolvimento 
na América Central, Brasil, Chile, Haiti e Colômbia dos centros de formação e das 
redes locais (nível nacional); (2) o fortalecimento institucional dos partners locais; (3) 
um marco comum para o tratamento comunitário inspirado em ECO2 (descrito em 
um manual publicado); (4) uma rede latino-americana (RAISSS); (5) uma avaliação 

2 Nesta iniciativa, estes países foram apoiados e assessorados por DOI (Deutsche 
Order International).
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cientí!ca do Tratamento Comunitário (processos, resultados e impactos, realizada em 
cooperação com a UNESCO e a Caritas Alemã).

A sexta fase (2007-2012) é, talvez, a etapa do fortalecimento, da inovação e 
da transformação. Nesta etapa, outros parceiros começam a participar (Argentina, 
Bolívia e Peru) e, graças à rede da Caritas Alemã e ao seu apoio, alguns elementos do 
Tratamento Comunitário inspiram iniciativas autônomas no Afeganistão, Bangladesh, 
Índia e Indonésia.

Uma característica da sexta fase é a articulação das redes com as políticas dos 
estados baseadas nos princípios da democracia. Esta articulação leva a resultados 
satisfatórios em quase todos os países envolvidos e particularmente signi!cativos no 
México, Costa Rica, Colômbia, Brasil e Chile.

Este manual tem suas raízes em toda esta história, uma vez que re"ete 
principalmente as experiências feitas durante esta sexta fase e abre a perspectiva 
para uma fase futura.

O segredo desta experiência é que nós, os parceiros, aprendemos e seguimos 
aprendendo a buscar mais em nós mesmos e a valorizar as pequenas experiências que, 
integradas, podem se transformar em um modelo de ação e apoiar os pro!ssionais na 
busca da melhoria da qualidade de vida de usuários de drogas, como é o caso deste 
manual.

Estas organizações desenvolvem, concomitantemente, ações de Tratamento 
Comunitário desde 2002 e constituem projetos pilotos que foram avaliados e 
acompanhados durante esses anos e os quais forneceram os exemplos para a 
elaboração deste Manual. São eles:

Brasil
Associação Reciclázaro: atua com moradores de rua, oferecendo albergue e 

geração de renda através da reciclagem.
Associação Lua Nova: desenvolve trabalho com mulheres e mães usuárias de 

drogas, oferecendo residência terapêutica, geração de renda, construção de moradia 
e ações de articulação comunitária.

Instituto Empodera: Centro de Formação que dissemina no Brasil o Tratamento 
Comunitário.

Associação Pode Crer: desenvolve ações de redução de danos.
O Amor é a Resposta: atua em ambiente comunitário oferecendo atenção a 

usuários de drogas e seus familiares em Teresina-PI.
SPM: atua com pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Bayeux, 

na Paraíba.
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Colômbia
Corporación Viviendo: centro de formação que disseminou o Modelo Eco2 e o 

Tratamento Comunitário na Colômbia.
Fundación Procrear: atua com pro!ssionais do sexo e travestis e propõe atenção 

básica, informação e ações de direitos humanos.
Samaritanos de la Calle: organização que atua com moradores de rua 

oferecendo acolhida institucional, educação e pro!ssionalização.
Rede 30-Consentidos: Organização que atua com crianças e pessoas em 

situação de vulnerabilidade em Bucaramanga.
Costa Rica
Humanitas: com uma história reconhecida de atenção ao portador do vírus HIV, 

oferece moradia em abrigo e formação em direitos humanos.
Chile
EFAD: Centro de Formação que dissemina o modelo Eco2 no Chile, assim como 

propõe práticas de Tratamento Comunitário.
El Salvador
PASSOS : que implementa em San Salvador e região um forte trabalho de rede 

de experiências de Tratamento Comunitário.
Guatemala
Caritas Quiche: apoia pessoas em situação de vulnerabilidade, implementa o 

modelo do Tratamento Comunitário e administra uma comunidade terapêutica para 
usuários de drogas. 

Haiti
Foyer Caritas San Antonie: trabalha com crianças de rua, de comunidade e 

mantém um lugar de acolhida e reinserção das crianças em escolas e nas famílias.
Honduras
Pastoral Penitenciária da Diocese de San Pedro Sula: Atua no cárcere de 

San Pedro Sula com as pessoas em situação de privação de liberdade, oferecendo 
educação, acompanhamento religioso e pro!ssionalização.

México
Centro Caritas de Formação: Centro de Formação (CAFAC) apoia os processos 

locais em alguns países e, atualmente, segue apoiando a Rede Mexicana (REMOISSS) 
e outras organizações mexicanas, colaborando em iniciativas de formação com 
universidades e Estado. 

Hogar Interal de Juventud: organização piloto desta aventura desde 1989. 
Segue no trabalho utilizando a proposta do Tratamento Comunitário. 
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Panamá 
Pastoral Social da Diocese do Panamá: promove formação e capacitação e 

trabalho de Tratamento Comunitário em comunidades marginalizadas.
ACUN (Accion Cultural Ngobe): promove atividades de Tratamento Comunitário 

com populações indígenas na cidade do Panamá e na Comarca Ngobe.
 Ásia
DSSS-Imphal (Manipuri, Índia), Baraca (Caritas Bangladesh, Bangladesh), Caritas 

Medan (Medan-Indonésia): desenvolvem projetos autônomos e se inspiraram para 
algumas de suas estratégias no Tratamento Comunitário produzido pelos partners 
latino-americanos, enriquecendo-as com sua própria cultural local e pro!ssional.

Efrem Milanese
Assessor da Cáritas Alemã
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TRATAMENTO COMUNITÁRIO:
UM POUCO DE HISTÓRIAS E CONTOS
Capítulo 01
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Pode-se pensar que o fato de trabalhar com pessoas que precisam de 
ajuda seguiu, durante os séculos, dois movimentos opostos entre si e muitas 
modalidades intermediárias entre eles.

O primeiro movimento foi aquele de considerar pessoas “não normais” (esta 
já é uma palavra cheia de sentido e de con"itos) como, por exemplo, aqueles que 
infringem a lei, as prostitutas, as “bruxas”, os pobres, os estrangeiros, as pessoas 
homossexuais, aqueles de outra religião, de outra língua, de outra cor de pele, de 
outro partido político, de outra cultura, aqueles que não se vestem como todos, 
aqueles que usam droga, os loucos, aqueles que têm doenças transmissíveis etc., 
e fechá-los em qualquer lugar: prisão, manicômio, ilhas, navios, cidades muradas, 
subterrâneas, espaços na cidade dos quais não se pode sair (comunidades 
marginais) e todas as modalidades que a história produziu (Foucault, 1975). Uma 
modalidade derivada desta foi eliminar, expelir as pessoas das cidades (criação 
de bidonville e zonas de exclusão). Aconteceram, então, dois processos: trancar e 
expelir. Trancar e expelir são modalidades de base de exclusão.

Um dos exemplos mais conhecidos foi a criação do leprosários: “Na baixa 
idade média, havia no mundo cristão 19.000 colônias de leprosos” (Foucault, 1972). 
“Estas estruturas fechadas, uma verdadeira estratégia de prisão e isolamento, se 
conservaram no tempo até serem utilizadas as internações dos loucos, dos heréticos, 
dos criminosos e dos libertinos… (Foucault, 1972 e 1975)” (Milanese, 2011b, p. 1-2).

TRATAMENTO COMUNITÁRIO:
UM POUCO DE HISTÓRIAS E CONTOS

Dois  movimentos e muitas variantes
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O segundo movimento foi aquele de manter as pessoas dentro das 
comunidades nas quais viviam (Folgheraiter, 1994), (Milanese, 2008). Este 
processo bifurca em duas direções diversas. De um lado, corresponde ao modo 
de administrar a diversidade nas populações “primitivas” (uso este adjetivo 
porque evidencia a originalidade e o signi!cado histórico, tendo perdido a 
conotação negativa que lhe foi atribuída na modernidade).

Nos povos “primitivos”, a criação mística e ritual tinham, entre os seus 
objetivos, também aquele de conservar dentro da comunidade os seus 
membros. Era então um processo complexo de construção da identidade e, 
quando necessário, de reparação (terapêutica) da mesma.

Depois existe o segundo processo mais recente, e é quase uma resposta 
aos excessos do fechar e expelir e a suas consequências (excessivo crescimento 
de respostas institucionais, custos, enrijecimento das regras de acesso, aumento 
da distância entre as pessoas, os serviços e as instituições, escassos resultados, 
efeitos negativos sobre as pessoas - sejam aquelas presas ou aquelas que 
cuidavam delas). Podemos chamar este movimento de “comunitário” mesmo 
que este termo tenha muitíssimas de!nições possíveis e as práticas que se 
inspiram nestes termos são também in!nitas.

Os Casos Extraordinários

Existem também combinações das duas estratégias. Neste caso, um 
dos exemplos mais conhecidos tem sido a experiência do Povo de Gheel, em 
Bruxelas, Bélgica, entre 1700 e 1800.

Neste caso, vê-se como uma comunidade local (uma cidadezinha) cuida 
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Histórias e Contos de Gheel

Em 1803, o senhor Pontecoulani, na época prefeito de Djle, do qual Bruxelas 
era capital, mandou transportar à Gheel os loucos que estavam presos em Bruxelas. 
Vejam como era o argumento deste gestor, pela exposição da situação política, do 
departamento de Djle, o primeiro germile do ano 15. “Os loucos eram arrebanhados 
outras vezes (de novo) em Bruxelas, em um local reservado e insalubre, e que os 
incômodos bastavam para tornar incurável a doença que lhes tinham trazido até 
ali. Esta responsabilidade, acreditem, é ao mesmo tempo um dever da humanidade 
e uma obrigação da minha função, adotando, com relação a estes infelizes, um 
refúgio recomendado de prósperos sucessos dos bons resultados desta experiência. 
Informado que a cidade de Gheel, no Estado de Two Neihes, era um asilo aberto para 
esta doença, depois de entrar em acordo com o Prefeito daquele departamento, 
transportei os loucos do hospital de Bruxelas para Gheel, onde vivem em liberdade, 
o que não exclui a cura que exige o seu estado de saúde. Os comissários e delegados 
do Conselho Geral dos Hóspedes irão, periodicamente, nos lugares para veri!car se 
está se cumprindo o contrato e se os habitantes que assumiram os infelizes, estão 
tratando deles. 

De fato, em 1805, os loucos presos nos hospícios de Bruxelas, foram 
transportados a Gheel, de modo que restou em Bruxelas um pequeno número 
que estava esperando para ser transferido. E, diga-se de passagem, o lugar onde 
estavam era insalubre.

“É impossível, disse o senhor Herhouhle na Estatística do Estado de Two 
Neihes, publicada em 1804, de passar em silêncio uma singularidade da cidade 
de Gheel, que faz parte do Circundário de Thurunhot”. Gheel é uma colônia de 
loucos que são enviados ali de todos os ângulos do Estado e dos Estados vizinhos. 
Estes infelizes estão aposentados na casa 
dos habitantes, passeiam livremente, 
comem com seus cicerones e dormem 
em suas casas. Se fazem algo em excesso, 
colocam-se neles ferros nos pés, que não é 
possível sair. Este estranho comportamento 
é, há tempo imemorável, o único recurso 
dos habitantes de Gheel; nunca se ouviu 
que tenham acontecido inconvenientes. 
[Omodei, 1822]

Este exemplo, historicamente bem 
conhecido, sublinha o fato de que para 
“cuidar” não é necessário prender e 
que o ato de cuidar sem prender pode 
produzir uma redução do impacto 
dos limites e um fortalecimento das 
oportunidades.

de centenas de pessoas que foram jogadas lá pelas autoridades e como esta 
cidadezinha, com a sua vida cotidiana, se transforma em um dispositivo de 
contenção (pelo menos de contenção) destas pessoas. Aos habitantes desta 
cidade pedia-se para assinar um contrato no qual se estabelece que, por uma 
certa quantia de dinheiro,  eles deveriam dar aos loucos alguns serviços básicos: 
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alimentação, uma cama para dormir, a possibilidade de mover-se livremente 
dentro da cidade e contenção física quando perdiam o controle de si.

Parece, aqui, que Gheel não é só um lugar onde se descarregam “lixos” 
da sociedade, mas um lugar no qual as pessoas podem curar: alimentos sadios, 
ar pura, exercício habitual, toda a aparente liberdade garantem que a maior 
parte se cure.

Vocês não sabem, disse o senhor Jouy, (…) que no Estado de Two Neihes 
existe uma cidade denominada Gheel, onde os habitantes são loucos, mas loucos 
com toda a força da palavra, e que gozam, sem inconveniente, de liberdade como 
os outros cidadãos. É quase meio século que um magistrado de Anversa (o senhor 
de Poutécoulant), penetrado do mal que resultavam os loucos para encontrar-se 
um hospital, obtém do Governo a permissão de transportá-los para cidade de 
Gheel, e de distribuir-lhes para os habitantes, aos quais se dará uma pequena 
pensão para indenizar-lhes as despesas que terão com o tratamento que irão fazer 
a estes infelizes. A escolha desta pequena cidade não foi por acaso. Situada em 
meio a uma vasta charneca que a circunda de todas as partes, é fácil de controlar, 
e dois ou três homens bastam para cuidar dos loucos, e dos campos eles podem ser 
chamados para estar com seus hóspedes na hora do almoço e no !nal da tarde. 
Alimentos sadios, ar puro, exercício habitual, toda a aparente liberdade, este é o 
regime que se prescreve a eles, e ao qual se deve a cura até o !nal do ano. [Omodei, 
1822]
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Antes de nos aproximarmos do tema Tratamento Comunitário, 
buscaremos ter uma primeira ideia, somente inicial, do que entendemos por 
comunidade.

Este é só um conceito para começar a pensar, até que chegamos a um que 
facilita o nosso trabalho de Tratamento Comunitário. Esta abordagem tem, sem 
dúvida, algumas vantagens: (1) propõe alguns critérios para identi!car os limites 
dos conceitos, (2) trata o conceito como se fosse um objeto, isto é, presume 
que ao conceito de comunidade corresponde uma comunidade na realidade; 
(3) estabelece uma conexão entre o conceito de comunidade e os conceitos ou 
processos de participar e compartilhar, (4) !ca menos preciso quando se fala do 

“A palavra “comunidade” vem do latim communitas, atis. As comunidades 
podem ser de!nidas, por exemplo, em função dos laços de parentesco, localização 
geográ!ca, interesses políticos, crença religiosa, composição étnica ou racial 
e características físicas ou de!ciências psiquiátricas compartilhadas por uma 
coletividade. O “sentimento de comunidade” foi descrito como “uma vivência de 
pertencer à unidade”, a consciência de que o intercâmbio e benefícios mútuos 
se originam no pertencimento a um corpo comum… a presença de um espírito 
alimentado por experiências compartilhadas. O conceito de comunidade está 
associado mais comumente com o correspondente a um conjunto de pessoas que 
compartilham um determinado espaço geográ!co (por ex. um vizinho); mesmo 
assim, no contexto da saúde pública, nas comunidades às quais são dirigidas as 
intervenções, constituem-se também outros tipos de coletividades, como escolas, 
fábricas ou clubes sociais. O conceito de “comunidade” engloba não somente o 
conjunto de pessoas que a formam, como também as complexas relações sociais 
que existem entre seus membros, o sistema de crenças que professam e as normas 
sociais que as regem. Mesmo que pudesse ser atrativo caracterizar as comunidades 
em diferentes tipologias, tentá-lo poderia desvirtuar a unicidade de cada uma delas 
e enrascar as diferenças que as caracterizam. Por isso, a apreciação da singular 
complexidade de cada comunidade é essencial para a compreensão de que as 
pessoas tomam decisões que afetam a saúde e o bem estar.” (Rodríguez, 2009, p. 
71), (Sweetland & Cohen, 2009, p. 71) [Citações dos artigos: (Heller, 1989), (McMillan, 
1966), (Tonnies, 2001), (Chavis & Wandersman, 2002)]

COMUNIDADE, PRIMEIRA ABORDAGEM

Um conceito para começar a pensar
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“sentimento de comunidade” terminando no espiritual… para mencionar um 
pouco mais adiante a necessidade de um diagnóstico por prioridades (ibid. 75-
76), (5) sugere não caracterizar  as comunidades dentro de tipologias porque isso 
faria perder sua originalidade… como se ter um metro para medir o tamanho 
dos objetos os !zesse todos iguais e não servisse para ressaltar as diferenças.

Talvez, neste caso, o aspecto mais relevante para o Tratamento 
Comunitário e sua abordagem é a primeira frase destes autores: 
“As comunidades podem ser de!nidas, por exemplo, em função 
dos laços de parentesco etc.”. Esperava-se aqui, ao invés de se dizer 
“a comunidade pode ser de!nida pelos laços de parentesco…”, 
que os autores tivessem dito “a comunidade pode ser de!nida 
pelos administradores de uma cidade, pelos líderes de opinião 
de um grupo de vizinhos, por um líder iluminado que fundou 
uma coletividade etc.”. Isto é, esperava-se que fossem indicados 
os atores que constroem a comunidade e não as características 

da comunidade independente de quem a produz. Por que isto? Porque quanto 
mais proximidade existe entre o conceito e a realidade, menos probabilidade se 
tem que os conceitos se encontrem desarticulados do contexto no qual nascem, 
e menos probabilidade se tem que a ação social que se quer implementar seja 
percebida como perigosa, um fator de risco. Isto não quer diminuir a importância do 
papel (função, dizem os autores deste artigo) dos investigadores pro!ssionais e dos 
expertos, a não ser evidenciar que os atores que produzem os conceitos são os que 
de!nem os critérios. Não se trata de construir um conceito do que é “comum” (a base 
do com-unitário) excluindo alguns atores (seria muito contraditório), e não tem mais 
sentido excluir os investigadores e expertos dos membros de uma coletividade da 
qual se quer entender os aspectos “comunitários”.

A conclusão desta primeira abordagem é que podem existir conceitos de 
comunidades tantos quantos são os atores que as de!nem e, que para poder 
falar de comunidade (elementos em comum), deve-se ter algumas formas de 
que algo seja efetivamente em comum. Reunir atores de uma comunidade 
para produzir alguns critérios comuns para ter uma ideia da identidade dessa 
comunidade é uma maneira concreta para “construir comunidade, construir 
algo comum”. Esta é a perspectiva do 
Tratamento Comunitário, iniciando 
com o diagnostico: trabalhar com os 
atores das comunidades.

A participação ativa dos atores da 
comunidade na produção dos conceitos 
de “comunidade” enriquece os conceitos 
e as perspectivas que estes sugerem.
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TRATAMENTO COMUNITÁRIO: CONCEITOS INICIAIS

Tratamento Comunitário

O Tratamento Comunitário é entendido como um conjunto de ações, 
instrumentos e práticas organizados em um processo, cujo objetivo é 
promover a melhoria das condições de vida das pessoas que abusam de 
drogas e vivem em uma situação de exclusão social grave. 
Esta abordagem atua, também, na melhoria das condições 
de vida na comunidade local na qual os consumidores de 
drogas moram. O Tratamento Comunitário acompanha, 
também, as pessoas que desejam superar a dependência de 
drogas usando um processo comunitário criado com este 
propósito.

O Tratamento Comunitário propõe que o trabalho seja 
desenvolvido dentro da comunidade onde o indivíduo vive, 
não o retirando do ambiente em que ele se desenvolveu, 
mas promovendo ações que melhorem este ambiente, modi!cando, com 
diferentes graus de intensidade, as redes de relacionamento deste indivíduo 
com os demais membros da comunidade, onde institucionalizar o paciente 
não é necessário. Esse trabalho é desenvolvido em parceria com a própria 
comunidade, junto com ela e por meio dela.

Da Comunidade e do Território

Nesse processo, a comunidade é entendida como comunidade local, isso 
signi!ca que a existência de um território é um elemento fundamental deste 
tipo de organização social. Então, quando nos referimos a uma comunidade, 
dizemos que ela consiste em um sistema de redes que constroem e animam 
um território. Por consequência, um território é um produto de uma rede de 
atores sociais (pessoas, líderes de opinião formais e não formais, organizações 
da sociedade civil, instituições etc.) e se caracteriza a partir de um espaço 
geográ!co, uma ou mais linguagens, processos organizativos, funções sociais, 
con"itos e suas soluções, interesses, cultura etc. (Massimi, 2001, p. 24).
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Comunidade, Território, Exclusão Grave, Alto Risco

Existem comunidades que produzem situações de grave exclusão 
(uma comunidade urbana – uma cidade – produz territórios de alta 
vulnerabilidade, zonas marginais, favelas etc.). Chamamos situações 
de alta vulnerabilidade ou alta exclusão aqueles contextos territoriais 
de vida cotidiana nos quais se observam: 1- dinâmicas e processos de 
extrema pobreza ou empobrecimento; 2- níveis escolares muito baixos ou 
inexistentes com processos de afastamento da educação formal; 3- falta de 
trabalho ou de trabalho digno; 4- formas precárias de sustentação (trabalho 
ocasional, mal retribuído, à margem da lei ou em clara violação da lei); 5- 
graves processos de violência comunitária (violência física e psicológica, 
segregação, guerrilha, guerra); 6- vida na rua e da rua; 7- exploração sexual 
e doenças transmitidas pela via sexual, HIV-AIDS; 8- deslocamentos e 
migrações forçadas; 9- impossibilidade de acesso aos serviços básicos de 
saúde, educação, segurança e proteção social.

Comunidade de Alto Risco

O conceito de exclusão grave permite identi!car também o conceito de risco 
e de alto risco. Para nós, estritamente no campo das drogas, uma comunidade 
de alto risco é um território no qual se dão os seguintes fenômenos: 1- vida de 
rua, 2- prostituição e exploração sexual, 3- venda de drogas na rua ou em lugares 
reconhecidos pelos atores comunitários, 4- grave insu!ciência de serviços básicos 
de saúde, educação, trabalho, segurança, cultura e 5- o território se encontra 

controlado por gangues.
Em territórios/comunidades nos quais existem 

estes processos e dinâmicas, a probabilidade de que uma 
pessoa se envolva em uma ou mais delas (as dinâmicas de 
drogas entre elas) é muito elevada. Uma vez que o risco é 
entendido como uma probabilidade de ter consequências 
negativas em um certo contexto ou processo, pode-se dizer 
que as características  que mencionamos fazem com que a 
probabilidade de ter consequências negativas seja muito 
elevada. Por isso as chamamos comunidades/territórios de 
alto risco.
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Como entrar na Comunidade?

Como entrar em uma comunidade? Quais são as portas de entrada nas 
comunidades?

O abuso de álcool e drogas, HIV-AIDS, DST, vida na rua, pobreza e 
violência extrema são possíveis portas de entrada nos contextos de sofrimento 
social, psicológico, físico e cultural da comunidade. Todavia, isto signi!ca que 
existem outras portas (evasão escolar, infraestrutura urbana) e todas permitem 
o acesso a esse território especial que são as comunidades de alto risco.

Por meio do trabalho de campo, da experiência re"etida, transitou pouco 
a pouco de um enfoque baseado em situações especí!cas de sofrimento social 
(droga, vida de rua) até uma categoria ou um olhar mais amplo: o enfoque da 
exclusão social da qual essas formas são manifestações especí!cas.

Por consequência, a abordagem à exclusão social chamada Tratamento 
Comunitário, mesmo focando em problemas especí!cos do consumo 
problemático de drogas e de suas consequências daninhas, busca interconectar 
esse fenômeno com outros de maneira que, na medida do possível, sejam 
atendidas também as causas que os produzem.

Sofrimento Social

As organizações que iniciaram a desenvolver o Tratamento Comunitário 
nos anos 80 trabalhavam, quase que exclusivamente, focando o tema da 
droga. Nos anos 90, incluíram entre as preocupações do seu trabalho também 
todas as situações críticas associadas ao consumo de drogas. Chegaram, assim, 
a construir outro espaço semântico que lhes servia a organizar toda esta 
complexidade: o tema da exclusão/inclusão social. Entre os temas de exclusão 
e do sofrimento social tem fortes interconexões e interrelações, a ponto de se 
pensar que o segundo é consequência da primeira, que o sofrimento social dá 
visibilidade nos processos de exclusão e que não poderia existir sofrimento 
social sem que a exclusão social o produzisse.

Por que falamos de “sofrimento social” e não de “enfermidade social” 
ou “patologia social”? Qual sentido damos ao 
termo “sofrimento social”? 

Se focássemos nossa abordagem em 
enfermidade social (mesmo que colocássemos 

Ver no capítulo sexto a 
explicação mais detalhada do 
tema do sofrimento social.
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o adjetivo “social”) ou na patologia (também, neste caso, com o adjetivo “social”), 
!caríamos no âmbito dos processos de saúde/enfermidade e acabaríamos falando 
de “medicina social”, como se se tratasse exclusivamente de um problema técnico no 
âmbito de uma ciência especí!ca (medicina e, em alguns casos, psicologia), que de 
adjetivos têm muitos. Obviamente, medicina e psicologia são palavras importantes 
neste discurso, mas não parece que estas palavras constituam o eixo do discurso.

Como diz E. Renault: “Desde uns quinze anos (…) o tema do sofrimento 
social foi progressivamente difundido nos espaços públicos e também no 
âmbito das ciências sociais. Ao mesmo tempo, este tema começou a dar vida 

às perguntas e debates que se relacionam com os desa!os 
da sociologia (...), da psicologia (...), e da política (...) ” (Renault, 
2008, p. 13)

Então, adotar a visão de sofrimento social não signi!ca 
jogar com a terminologia, mas sim (1) visibilizar que existem 
experiências e processos de “mal estar” que não são 
“enfermidades” e que se enraízam nas formas e nos processos 
da vida social, (2) que estas formas de “mal estar” estão 
enraizadas no  tema das desigualdades e, por consequência da 

justiça, não se tratam, então, de “enfermidades de órgão”, e sim de formas de mal 
estar relacionadas com o acesso, o compartilhamento e a participação aos “bens” 
(materiais e não materiais/simbólicos, naturais e transformados ou produzidos por 
seres humanos), (3) que as formas de participar/compartilhar/aceder aos “bens” 
pode produzir uma etiologia e uma nosogra!a especí!ca, (4) que, por meio 
do “governo” das formas e dos processos de “participar/compartilhar/aceder”, 
podem-se governar os processos de produção de mal estar, sua transformação em 
enfermidades (dominação/controle), ou sua transformação em crítica da política e 
mudança.

Na literatura (Renault, 2008, p. 203-301), 
alguns autores sugerem que o conceito de 
sofrimento social possa ser dito em quatro 
modelos. O primeiro é o modelo da economia 
política clássica. O segundo é o da medicina 
social, que ocupou, sem sentido, os espaços deixados por essa ciência social que 
chamamos de economia política. O terceiro é aquele que marca as investigações 
iniciadas por Durkheim, que identi!ca entre as fontes da “patologia social”, os 
transtornos do mundo normativo (Renault, 2008, p. 253). O quarto modelo é 
aquele que se inspira na teoria psicanalítica e psicodinâmica.  A aproximação 

Pode-se pensar que o 
sofrimento social é o sintoma 
da exclusão social.
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freudiana baseia-se na distinção entre diferentes fontes do sofrimento e a distinção 
entre um sofrimento normal e um anormal. Entre as fontes do sofrimento, Freud 
menciona três: a potência enorme da natureza (ver, por exemplo, os desastres 
naturais), a caducidade do nosso corpo e as de!ciências dos princípios que 
regulam as relações na família, no Estado e na sociedade. Quando falamos neste 
texto de sofrimento social, referimo-nos, sobretudo, às formas de sofrimento 
que tem sua origem no terceiro fator mencionado por Freud.

Exclusão Social

Um último conceito preliminar que ajuda a entender a posição 
e as origens do Tratamento Comunitário é aquele da “exclusão social”. 
Conscientes de que não existe um só conceito, e sim um espaço 
semântico de conceitos, adotamos um pedaço da literatura para 
poder construir, a partir disso, um espaço semântico que nos sirva para trabalhar.

De onde vem este conceito?

Vejamos primeiro de onde vem este conceito e como se transformou no 
tempo. Seguindo as sugestões de Obradors e outros (Obradors, García, & Canal, 
2010, p. 26) foi a descoberta de que também as sociedades opulentas tinham 
pessoas e grupos em estado de extrema pobreza e exclusão dos serviços do Estado, 
que se encontra na origem deste conceito. A segunda descoberta foi avaliar qual o 
peso que as decisões políticas tiveram em determinar esses fenômenos. 

A partir destas re"exões iniciais, formuladas por atores sociais 
principalmente do mundo acadêmico, chegou-se a uma primeira aproximação 
do conceito de “exclusão social”: “A exclusão social é um produto dos processos 
de diferenciação, distinção e estrati!cação comum a toda organização social 
hierarquizada que se pôde constituir ao longo da história da humanidade. É 
por isso que, apesar de sua recente popularização, a noção de exclusão social 
nos estudos das ciências sociais tem uma trajetória relativamente dilatada” 
(Elias, 1993) (Elias, 1965) (Foucault, 1975), (Parkin, 1974). 

A partir daqui se especi!carão alguns aspectos da exclusão, como a 
característica de “falta”, de “limite”, de “desvantagem”, que implicam um estado 
quase passivo das pessoas excluídas e não falam dos processos ativos de expulsão. 
Mas, nas últimas décadas, este conceito foi permeando os decisores das políticas 
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públicas. Isso produziu não apenas uma tomada 
de consciência, mas, também, o estabelecimento 
de políticas chamadas “de inclusão”. Isto é, pelo 
menos, inicialmente.  As políticas de inclusão social 
aparecem como um processo de cima para baixo.  
O elemento que muda esse tipo de processo é, 
entre outros, o surgimento do chamado Terceiro 
Setor (as organizações da sociedade civil).

Exclusão: Carência, Desigualdade, Incorporação

Entre os conceitos de exclusão social mais conhecidos temos, em 
primeiro lugar, o conceito de exclusão social vinculado à “carência de recursos 
materiais em certos níveis de condições de vida”. Diante de um conceito 
deste tipo, pode-se pensar que as respostas mais adequadas consistem em 
“proporcionar os recursos”. A lógica desta decisão é que superamos o problema 
da falta de recursos, dando os recursos. Na realidade, as coisas não sucedem 
assim. Entregar os recursos signi!ca reforçar relações de dependência, isto é, 
substituir uma carência por outra: recursos na troca de dependência.

Em uma segunda perspectiva (exclusão como desigualdade), a exclusão 
social se identi!ca como uma consequência ou efeito de “certas relações de 
desigualdade” em diferentes contextos: escola e formação pro!ssional, âmbito 
do trabalho, políticas de bem estar e proteção social (com consequente relação de 
dependência até estas últimas), cultura, etc. Neste caso, se falamos de estratégias 
de inclusão/inserção, referimo-nos àquelas abordagens que reduzem as 
desigualdades e as relações de dependência. É como se esta perspectiva tivesse 
a !nalidade de corrigir os efeitos negativos das respostas à primeira (de exclusão 
como carência). Entende-se que esta segunda abordagem implica diretamente 
os decisores políticos e econômicos e seus interesses.

O tema da incorporação se foca em uma estratégia sugerida 
para contrastar e reduzir os efeitos das dinâmicas excludentes. 
Neste caso, a “exclusão social se entende como uma problemática 
que pode ser superada em grande parte mediante à incorporação 
de todos os setores da população nas estruturas produtivas e da 
economia formal.” Esta perspectiva vê no trabalho a solução para 
todos os males e para todos os atores, e também aqueles que não 
podem trabalhar, que não podem ser produtivos.

Ver no capítulo sexto uma 
referência mais detalhada do 
tema da inclusão/exclusão 
social. Apresenta-se aqui, 
no capítulo primeiro, uma 
breve introdução que permite 
entender o planejamento geral 
do Tratamento Comunitário.
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TRATAMENTO COMUNITÁRIO: PRIMERA ABORDAGEM

Para que serve o Tratamento Comunitário?

Para que serve o Tratamento Comunitário? Em termos simples, o 
Tratamento Comunitário serve para todas essas pessoas, famílias, grupos para 
os quais os tratamentos institucionalizados não deram os resultados esperados, 
ou nos quais estes não são adequados, ou nos quais as pessoas não desejam, 
não querem ou não podem encontrar respostas às suas necessidades em uma 
instância institucionalizada.

Esta proposta tem consequências. A primeira é que o Tratamento 
Comunitário não é uma panaceia; a segunda é que não substitui outras formas 
de tratamento; a terceira é que se insere em um contexto de respostas para 
garantir uma maior cobertura e, às vezes, maior aderência a outras formas de 
tratamento (ver, por exemplo, a articulação entre Tratamento Comunitário e 
serviços de redução de danos, incluindo protocolos com remédios substitutos 
etc.); a quarta é que comunitário não signi!ca “não individual”, ”não familiar”, 
“não grupo”, e sim a articulação e a integração destas abordagens que 
continuam válidas em um dispositivo que inclua toda a comunidade. 

O que nós esperamos ao implementar um processo de Tratamento 
Comunitário? Nós esperamos, fundamentalmente, duas ordens e efeitos. O 
primeiro, que podemos chamar de efeito estratégico, é incidir na organização das 
comunidades de maneira que aumentem as dinâmicas de inclusão em relação às 
de exclusão (chamamos a este primeiro resultado de “construção de um dispositivo 
de base”). O segundo é contribuir para gerar respostas para as pessoas, grupos ou 
comunidades que se encontram na condição de exclusão grave, em particular por 
situações relacionadas com o consumo problemático de drogas.

Para as pessoas que consomem drogas de maneira problemática, 
suas famílias ou grupos de pertencimento ou comunidades, o propósito do 
Tratamento Comunitário é ser uma oportunidade, um espaço para participar e 
compartilhar, para que estes atores recuperem a capacidade de sonhar, como 
primeiro passo, até o conhecimento de si mesmo e, então, de mudança e 
melhoramento em suas vidas.

Os objetivos gerais do Tratamento Comunitário podem ser considerados 
como fases de um caminhar não linear, realizado, em parte, por caminhos que 
existem e, em parte, por caminhos que se devem fazer existir, por caminhos 
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que sempre se cruzam com outros e também consigo mesmos. O Tratamento 
Comunitário é um espaço no qual as pessoas, grupos ou comunidades dão 
sentido e ordem a este caminhar. Os objetivos deste caminhar são:

Deter o agravamento dos 
processos destrutivos, os que são 
promovidos de fora e os que são 
promovidos de dentro. Deter o 
agravamento não signi!ca que estes 
processos desapareçam, mas sim 
que não piorem. Se falamos, por 
exemplo, de condutas ou estilos de 
vida de risco, o que se busca é que 
estes não piorem: que se detenha o 
incremento do consumo de drogas, 
de condutas sexuais de risco, assim 
como de relações perigosas (violência 
manifesta, roubo, vida na ilegalidade, 
etc.), quer dizer, que a situação de 
dor e sofrimento não continue se 
agravando.

Aumentar a segurança. Busca-
se, também, incrementar a segurança 
das condutas de risco que existem. 
Dizendo isto, a!rma-se também que, 
neste momento, não se busca remover 
as condutas de risco, e sim diminuir o 
risco nas condutas. Os exemplos mais 
conhecidos são: não misturar drogas, 
não utilizar substâncias das quais 
não se conhece a composição, usar 
agulhas novas, usar líquido de solução 
estéril, usar preservativos nas relações 
sexuais, lavar-se periodicamente, 
comer regularmente, não participar 
de eventos onde exista violência 
física, etc. Mesmo assim, o aumento 
da segurança relacionada com as 

Os limites do Tratamento Comunitário.
Como todas as abordagens, também 
o Tratamento Comunitário tem seus 
limites e por isso não substitui outras 
formas de abordagem, mas tem que 
articular com elas e vice-versa, às vezes, 
integrar-se com elas e vice-versa.
Uma comunidade local não é uma 
entidade social ideal, ali também tem 
marginalização, exclusão, expulsão, 
violência, indiferença, in!nitas formas 
de abandono. 
Em uma comunidade local não há 
somente recursos e soluções, há 
também problemas e oposições, 
resistência à troca e persistência.
Os atores de uma comunidade local não 
sabem tudo. Mesmo sabendo muito, 
mais do que se pode supor, não desejam 
saber de tudo, participam nos processos 
de ocultamento e invisibilidade.
As equipes que participam das 
realizações deste tipo de abordagem 
podem adotar uma posição ideológica 
que os leva a negar os processos 
resistentes, persistentes e destrutivos 
das comunidades (sociologização 
do Tratamento Comunitário), 
encontrando-se, como consequência, 
viver situações de Burn Out. (Di Fiorino, 
1988, p. 43)
Às vezes, as pessoas (por exemplo, 
consumidores de drogas com 
transtornos de personalidade) 
necessitam de lugares que os protejam 
de outros atores comunitários, 
necessitam de um refúgio, de proteção 
necessária para quem está vivendo 
uma experiência “diferente”. Um lugar 
no qual “uma pessoa diferente” pode 
viver sua diferença sem limitações e 
que possa aprender a conviver com sua 
diferença. (Di Fiorino, 1988, p. 23)
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condutas de risco signi!ca, também, encontrar novas formas na resolução de 
con"itos entre atores comunitários, encontrar formas para conter os efeitos da 
estigmatização e da marginalização, promover novas formas de vida social, de 
relações comunitárias “amigáveis” baseadas em uma relação justa.

Melhorar as condições de vida por meio da redução ou diminuição 
das condutas de risco e de suas consequências. Neste caso, busca-se superar 
os contextos e as condutas de risco. Aqui, a diminuição das modalidades 
violentas e excludentes de resolução das diferenças/con"itos comunitários é 
objetivo explícito como são (a nível individual) diminuir o uso de substâncias, 
a quantidade e tipo de condutas de risco (sexuais, relacionais, con"itais, etc.) 
e estilos de vida de risco (vida de rua e na rua, participação em grupos de alto 
risco, modi!cação da rede subjetiva comunitária).

Melhorar as condições de vida por meio de propostas de vida, a nível 
individual, familiar, de grupo e comunitário de maneira que “sair do consumo 
problemático de drogas” não seja ir até o nada, mas sim a uma vida com sentido 
(participação social, atividades produtivas etc.).

Deixar o consumo de drogas? O Tratamento Comunitário promove 
fundamentalmente que as pessoas consigam amadurecer uma posição não 
destrutiva em relação às drogas. Esta posição pode tomar aspectos diferentes. 
Em alguns casos, não é necessário deixar de consumir, em outros, sim, de outra 
maneira a vida seria “invivível”.

O Início do Tratamento Comunitário

O início do processo do Tratamento Comunitário dependerá do ponto 
no qual se encontram aqueles que pretendem implementa-lo. Por exemplo, 
pode ser uma organização presente em uma comunidade de alto risco que 
trabalha com usuários de drogas com um modelo institucionalizado, ou que 
faz unicamente prevenção nas escolas, ou um grupo informal interessado em 
“fazer algo”, ou um grupo conectado com atividades de uma igreja ou escola, 
ou uma pessoa interessada e comprometida, um líder político... Cada um destes 
já tinha iniciado seu “trabalho social”. Por isso, o Tratamento Comunitário (TC) 
não procura suspender a ação que se está implementando, nem substituí-la. 
Isso depende das condições iniciais de cada ator e das estratégias que se quer 
desenvolver. Chamamos esta modalidade de adotar o Tratamento Comunitário 
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de “investigação na ação”, indicando, com isto, que essa abordagem busca se 
articular com o que já existe, não necessariamente substituí-lo. A expectativa 
é que o existente e o TC possam construir espaços comuns, enriquecer-se e 
transformar-se reciprocamente.

Alguns passos do processo, contudo, devem ser indicados: 

Investigação na ação e situação inicial
Entre os atores históricos que desenvolveram a aproximação ao comunitário, deram-se 
diferentes situações iniciais.
Lua Nova (Sorocaba) já atuava na cidade com uma comunidade terapêutica para mães e 
!lhos e implementava ações de redução de danos. 
Reciclázaro (São Paulo) administrava casa de acolhida para idosos moradores de rua com 
transtornos psíquicos, casas de acolhimento para adultos de ruas e para mulheres com HIV, 
organizando atividades de reciclagem.
Procrear (Bogotà) era uma organização que atendia mulheres no momento do parto. 
Decidiram adotar o Tratamento Comunitário como oportunidade de trocar radicalmente 
seu contexto de atividade.
Hogar Integral da Juventude (México D.F) era uma comunidade terapêutica para jovens 
consumidores de drogas, tinham atividades de ruas nas comunidades marginalizadas. 
Foyer Caritas Saint Antoine (Haiti) possuía uma casa de acolhimento para as crianças 
de rua com atividades de reintegração familiar, inserindo-as em escolas e capacitação 
pro!ssional. 
Consentidos (Colômbia) iniciou com a proposta de Tratamento Comunitário.
Humanitas (Costa Rica) iniciou como comunidade de acolhimento para pessoas que 
vivem com HIV. 
EFAD (Chile) iniciou como centro de formação e sucessivamente adotou o Tratamento 
Comunitário. 
Samaritanos de la Calle (Cali, Colômbia) era uma organização que promovia a assistência 
básica à população de rua.
Caritas Quiché (Guatemala) inicialmente administrava uma comunidade terapêutica.
Pastoral Social Arquidiocesis de Panama (Panamá) inicialmente era dedicada à 
formação e prevenção nas comunidades locais.
Pastoral Penitenciaria San Pedro Sula (Honduras) trabalhava no presídio da cidade com 
programas de prevenção e reabilitação.
Passos (San Salvador, El Salvador) iniciou como centro de formação e capacitação.
Baraca (Dhaka, Bangladesh) era uma comunidade terapêutica clássica.
DSSS-Imphal (Manipuri, India) iniciou-se com um projeto comunitário concebido à 
maneira clássica.
Caritas Medan (Indonesia) inicialmente trabalhava no marco da prevenção clássica.
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As primeiras quatro ações devem ser desenvolvidas no mesmo período. 
O modelo organizativo e a escolha da comunidade são produtos !nais da 
primeira fase do processo.

Não é necessário que todos os passos/ações previstas antes de iniciar 
o processo sejam completamente alcançados. É necessário que todos 
tenham sido iniciados, que a equipe tenha sido claramente constituída, que 
o modelo organizativo tenha sido consensado e a comunidade local tenha 
sido escolhida. 

Veremos mais adiante, pormenorizadamente, cada uma das etapas desse 
processo.

Construir uma equipe inicial, uma rede operativa 

O processo de construção de uma equipe segue dois eixos 
simultaneamente: identi!car e escolher as pessoas em função de uma 
identi!cação operativa, ou seja, que trabalhem na mesma área, tenham 
conhecimentos prévios, etc. e, ao mesmo tempo, misturar pessoas com 
pro!ssão escolarizada (formal) e pessoas com experiência pro!ssional no 
campo (formação por meio da experiência).

Os atores. Irão compor a equipe os pro!ssionais da área da saúde pública 
e trabalho social que tenham experiência na área da prevenção e reinserção, 
além de operadores (“educadores”, ou, de forma genérica, aqueles que 
participam do projeto), que sejam ex-pares (aqueles que completaram, com 
resultados positivos, o processo de reabilitação) e pares (que tenham as mesmas 
características da população alvo do 
projeto).

O objetivo dessa formação 
é construir uma rede operativa 
para poder formar uma equipe. 
A rede operativa é composta por 
todas as pessoas que participam na 
realização das diferentes tarefas do 
projeto e das relações entre estas, 
independentemente de serem 
membros da equipe ou não.

Qual é a diferença entre a equipe e uma 
rede operativa? A equipe é formada por 
pessoas que a compõe e a dinâmica 
relacional. A rede operativa é composta 
das pessoas que formam a equipe e de 
todos os nós que cada membro da equipe  
tem construído na comunidade. Podemos 
dizer assim que uma rede operativa é uma 
rede de redes, composta por todas as redes 
subjetivas comunitárias dos membros da 
equipe (ver mais adiante o conceito de 
rede subjetiva comunitária).
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Boas Práticas e Di!culdades 
Desde o início, é importante que se estabeleça uma re"exão sobre as 

diferentes funções e tarefas de cada membro dentro da equipe, impedindo 
que haja processos fusionais, onde os limites e extensões de cada função 
deixam de ser respeitados.

Também é fundamental a criação de um espaço crítico, no qual as 
motivações de tipo ideológico e de identi!cação encontrem uma causa 
produtiva e um sentido de equipe. Este é o resultado de um processo de 
formação comum. É importante que todo esse processo seja acompanhado 
por um supervisor externo.

Os operadores pares, aqueles que mantêm as mesmas características 
da população alvo do projeto, necessitam de uma forte estrutura de equipe, 
capaz de contenções, elaboração de atitudes e condutas de bloqueio etc., uma 
vez que ainda não superaram as condições de sofrimento social, utilização 
intensiva de drogas, violência extrema etc. São encontradas di!culdades para 
se trabalhar em equipe com um usuário de drogas ativo, ou com uma pessoa 
gravemente excluída.

Dentro do processo de construção da equipe, há também as di!culdades 
de se enfrentar os ciúmes recíprocos entre os pro!ssionais que cursaram carreira 
acadêmica (médicos, psicólogos, etc.) e os operadores não pro!ssionais, em 
função das diferenças de linguagem e de salários.

Iniciar um processo de formação comum

 A constituição da equipe exigirá uma formação especí!ca para a atuação 
no Tratamento Comunitário. O processo de formação é a melhor forma de 
identi!cação dos membros de uma equipe, ressaltando que os melhores 
resultados são obtidos com uma formação contínua, quando se utiliza um 
dispositivo dedicado unicamente à formação das pessoas.

A formação comum busca produzir e levar a todos um 
estilo de trabalho, uma atitude para a tarefa, os objetivos e 
a relação no interior da equipe com aqueles que serão os 
bene!ciários !nais das ações, produzindo, dessa forma, uma 
cultura organizativa.

Esse processo de formação comum é realizado mediante 
um encontro semanal de uma hora e meia, na qual se fala de 
objetivos e !nalidades, de modelo organizativo, atitude e 
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estilo de relação com as tarefas, as funções, 
os membros da equipe e a comunidade.

Essa formação comum deve atingir a 
Rede de Recursos Operativos, que participam 
na realização das diferentes tarefas do 
projeto e de seus objetivos institucionais. 
Convém que a maioria dos participantes 
possua experiência direta de trabalho na 
área e per!l de formação pro!ssional formal.

Recomendações
O grupo, contudo, é sempre aberto 

à entrada e saída de participantes, sendo 
que, caso ele se mostre fechado, sem o 
turn over1, sem movimento de entrada 
e saída de membros, admissões e 
desligamentos, demonstra um sintoma de que algo não está funcionando na 
cultura organizacional.

A escolha da pessoa que acompanhará a formação da equipe deve ser 
feita obedecendo aos critérios da abstinência e neutralidade, ou seja, esta 
pessoa não deve ter outros tipos de relações com a equipe ou a instituição.

Desde o início da formação, deve-se buscar uma atitude individual e de 
equipe centrada nas necessidades dos bene!ciários !nais, atitude sem a qual 
a formação dos membros da equipe permanece à margem de seus objetivos.

Durante a formação comum, convém que sejam desenvolvidas atividades 
de trabalho de grupo autocentrado, ou seja, sobre motivações, expectativas, 
relações, representações relativas à própria equipe, balanceadas com atividades 
de trabalho em grupo com conteúdos externos às experiências do próprio 
grupo, formados por estudos de modelos organizativos, de experiências 
tomadas da literatura, visitas a outras experiências, participação em eventos 
culturais e cientí!cos, entre outras.

Di!culdades e Desa!os
No processo de formação comum do grupo, algumas di!culdades são 

encontradas, como a heterogeneidade de experiências e linguagens, de 

1  Porque algo não está funcionando? Exatamente porque a cultura organizacional deve 
estar alinhada, deve existir coerência nas ações, integração, articulação: uma engrenagem.

Cultura organizacional/Cultura pro!ssional:
A cultura organizacional está constituída 
pelos valores éticos, os conceitos e 
estruturas de referências !losó!cas, os 
métodos, os instrumentos, as práticas de 
trabalho de uma organização ou de uma 
equipe e de suas relações entre todos 
os atores que a integram, incluindo os 
produtos destas relações. 

Modelo operacional:
O modelo operativo/organizacional é um 
dos elementos da cultura operacional/
organizacional de uma entidade. O 
modelo organizacional descreve funções, 
tarefas, responsabilidades e articulações 
entre os atores do modelo, enquanto 
atores do modelo.
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pertencimentos culturais (diferenças de culturas), expectativas e necessidades 
dos membros, motivações aparentes e não manifestadas, por exemplo.

Uma das dinâmicas do grupo durante sua fase de constituição é que 
tem a tendência a se fechar, não permitindo o ingresso de novas pessoas ou 
excluindo as que não conseguem (ou não querem) adaptar-se às regras que o 
grupo constrói para poder se constituir.

Outros problemas que devem ser enfrentados são as formas de 
discriminação que podem advir das diferenças entre os pro!ssionais com 
formação especí!ca, como psicólogos, médicos, trabalhadores sociais etc., em 
relação àqueles que não tenham a pro!ssão formal. Por outro lado, os operadores 
que se formam através da experiência têm a tendência de discriminar aqueles 
que não tenham tido a experiência direta no campo ou não tenham sido pares.

Quando se inicia um processo de formação comum é difícil encontrar – 
desde o inicio – o lugar da comunidade como “ator do processo”. A comunidade 
não é ator do processo somente através da participação de alguns de seus 
atores nas atividades de formação. É necessário encontrar outras formas (incluir 
nos temas e dinâmicas de formação, festas comunitárias, acontecimentos da 
vida civil, etc.) que, pouco a pouco, ampliem a relação entre atores da equipe  
e membros da comunidades.

Realizar uma capacitação de base

Finalidade
O principal objetivo da realização da capacitação de base é produzir 

um marco comum de conceitos, conhecimentos, práticas e linguagens, onde 
devem ser de!nidas, com clareza, as necessidades de capacitação individuais 
do grupo e da Rede Operativa.

Sugestão de metodologia
Para implementar a capacitação de base, pode-se adotar uma estratégia 

parecida na que se utiliza o SIDIEs. No momento no qual se estabelece um plano 
de trabalho para a capacitação de base é necessário, também, um conjunto de 
temas, argumentos, conhecimentos, competências que sejam objetos desta 
capacitação. Estes temas/argumentos teriam que se organizar de maneira que 
respondam, pelo menos, a dois critérios: resgatar e respeitar o conhecimento 
existente no tema de tratamento do uso de drogas (inclusa a componente 
comunitária) e resgatar e respeitar o papel dos atores comunitários. A 
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pergunta é: como se obtêm 
estes temas? A sugestão é que 
se dê uma primeira descrição da 
abordagem de ECO2 e recolher 
a temas geradores (Milanese, 
Merlo, & La#ay, 2001, p. 93ss). Os temas geradores são considerados geradores 
porque têm a função de “fazer pensar”, de planejar algumas perguntas que 
favorecem a construção coletiva do conhecimento da comunidade e por meio 
deste processo a construção de competências e capacidades, de conhecimentos 
necessários para a ação (o Tratamento Comunitário) (Milanese, 2009).

Para respeitar os critérios que se mencionou em parágrafos acima, 
resulta útil distinguir entre dois tipos de temas geradores: os temas geradores 
induzidos e os temas geradores espontâneos.

O primeiro grupo de temas é o resultado da experiência dos membros da 
equipe, de sua formação pro!ssional, do estudo de fontes secundárias sobre a 
vida na comunidade, etc. Estes são chamados temas geradores induzidos porque 
são temas que a equipe propõe que sejam inclusos no plano de formação.

No segundo grupo se encontram temas que são propostos pelos atores 
comunitários. Neste ponto, encontramo-nos com duas perguntas: quais atores 
comunitários e como são coletadas as informações que permitem identi!car 
os temas?

Para responder a 
primeira pergunta, podem-
se percorrer pelo menos 
dois caminhos: o primeiro 
é proceder à construção 
de uma rede operativa, 
o segundo é iniciar a 
evidenciar a rede de líderes 
formais e informais na 
comunidade. Dissemos 
que a rede operativa está 
composta pelos membros 
da equipe e por nós que 
compomos a rede subjetiva 
comunitária de cada um 
deles. Por outro lado, a rede 

O SIDIEs (sistema de diagnóstico estratégico) 
é uma ferramenta típica da proposta de 
Tratamento Comunitário e será descrito 
detalhadamente no capítulo 4 deste livro.

Eco2. Este modelo para construir modelos (uma ferramenta 
que serve para construir outras ferramentas) nasceu porque 
diversas organizações que trabalhavam em diferentes áreas 
do “sofrimento social” tinham entendido que, para garantir 
continuidade, sustentabilidade (política, metodológica, 
técnica) e qualidade no seu trabalho, tinham que se aliar e 
começar a trabalhar em rede. O primeiro passo consistiu em 
construir uma linguagem comum mínima, de forma que 
possam se entender entre si; sucessivamente, esclareceram 
quais eram os elementos constituintes desta ferramenta 
(conceitos, teorias, métodos, etc.) e, sobretudo, como estas 
diversidades podiam se articular e, em alguns casos, se 
integrar sem se confundirem.
Daqui vêm as decisões de adotar a teoria de sistemas, da 
complexidade, de representações sociais, de redes, etc. 
Adotaram-se estas porque pareceram as mais respeitosas 
das diferenças e as que davam as maiores garantias de poder 
produzir formas de trabalhar juntos (estes sim são os modelos, 
como, por exemplo, o Tratamento Comunitário). (Machin, 
Velasco, & Moreno, 2010).
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de líderes de opinião pode se diferenciar em dois tipos distintos de redes. O 
primeiro é a rede de líderes de opinião formais que está constituída pelos 
líderes formalmente reconhecidos pertencentes à comunidade e as relações 
que os vinculam. O segundo é a rede de líderes de opinião não formais, 
quer dizer, pessoas que os habitantes da comunidade consideram líderes de 
opinião por certas razões ou por determinados assuntos.

Como veremos, a construção da rede de líderes de opinião, em particular 
informais, é uma das tarefas principais da construção de um dispositivo 
comunitário. Por esta razão, sugerimos não abordar este tema na fase de 
capacitação de base para deixá-lo a uma fase sucessiva.

Sugere-se, então, proceder integrando um grupo de trabalho no qual se 
encontram os membros da equipe inicial e alguns nós de sua rede subjetiva 
comunitária (no estado em que esta rede subjetiva comunitária se encontre). 
Neste caso, a meta é ter um grupo no qual, contando os membros da equipe 
e membros das redes subjetivas comunitárias, se possa contar com umas 20 

pessoas.
O segundo passo deste processo 

é identi!car um certo número de 
temas geradores induzidos e alguns 
espontâneos.

Os temas induzidos derivam da 
experiência e da investigação na ação, 
implementada desde 2002. Entre estes 
temas, podem-se incluir os seguintes: 
comunidade, comunidade local, 
redes (conceito e alguns processos 
de construção e fortalecimento de 
redes), grupos (conceitos e alguns 
processos de construção e gestão de 
suas dinâmicas), sofrimento social 
(consumo de drogas, violência na 

comunidade, violência nas famílias), desvio social, minorias ativas, sistema de 
diagnóstico estratégico, exclusão social (na família, na escola, na vida produtiva, 
na saúde, na cultura etc.), persistência, resiliência, empoderamento social, 
capital social, prevenção, redução de danos, reabilitação, cura, integração 
social, trabalho de rua, trabalho de comunidade, pro!ssionalização/per!l 
pro!ssional, trabalho na equipe, avaliação, etc.

Limites da abordagem aos temas geradores 
utilizando a rede operativa. Sendo a rede 
operativa uma construção social que está 
baseada nas relações amigáveis que um operador 
pode ter com membros de uma comunidade na 
qual trabalha ou pretende trabalhar, esta rede 
está in"uenciada por este tipo de relações e pode 
constituir uma inclinação na identi!cação dos 
assuntos geradores espontâneos. Por outro lado, 
não existe uma rede que não esteja in"uenciada 
pelo tipo de relações entre seus nós (sem relações 
não existe rede). Por consequência, é essencial 
que sejam esclarecidas as relações (pelo menos 
aquelas que o!cialmente de!nem a razão pela 
qual essas pessoas estão incluídas nessa rede) 
entre os nós que constituem essa rede.
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Os temas geradores espontâneos podem ser obtidos seguindo diferentes 
caminhos: (1) um grupo focal com os nós das redes subjetivas comunitárias dos 
membros da equipe, (2) uma entrevista informal semi-estruturada feita com 
pessoas que se encontram durante uma ação de vinculação na comunidade.

Entre as perguntas, seja no caso do focus group ou uma entrevista 
semi-estruturada, podemos encontrar as seguintes: quais são as coisas das 
quais se fala com maior frequência nestes dias na comunidade? Quais são 
os temas frequentes? Quais são as maiores preocupações dos habitantes da 
comunidade?

Como se observa, as perguntas também têm a !nalidade de ter o campo 
dos temas mais aberto, de maneira que seja possível: (1) ter uma ideia do que 
há no discurso dos habitantes da 
comunidade (não somente problemas, 
mas também interesse), (2) ter um 
mapa dos temas que os preocupam e 
integrá-los no mapa maior dos temas 
que caracterizam seu discurso, (3) 
encontrar os temas geradores induzidos 
no discurso da comunidade.

 A capacitação de base é, 
também, um processo de aproximação 
da equipe com a comunidade no qual, 
até agora, se relevaram dois aspectos: (1) o início da constituição de uma rede 
subjetiva comunitária que sirva como base para a construção da rede operativa, 
(2) a aprendizagem, por parte da equipe, da linguagem da comunidade, que 
é o meio de comunicação mais próximo ao campo semântico das pessoas da 
comunidade.

Recomendações e Desa!os
Esse processo de capacitação deve ser desencadeado em função das 

necessidades do projeto. Para o processo de capacitação, propõe-se um 
encontro semanal de uma hora e meia, na qual se estudam os conceitos, as 
práticas, métodos e processos de trabalho na comunidade.

De acordo com os per!s pro!ssionais de cada membro do grupo, devem 
ser desenvolvidos processos individualizados de capacitação.

Ressalta-se que são obtidos melhores resultados mantendo a capacitação 
separada da formação e centrada na tarefa, bem como são melhores os 

Temas geradores espontâneo: Na medida em 
que isto seja possível, resulta útil registrar as 
respostas das pessoas reproduzindo !elmente  
a sua linguagem (palavras, frases, sintaxes). 
Isto permite uma ancoragem dos assuntos 
geradores induzidos em uma linguagem mais 
compreenssível e, mais tarde, ter um  material 
original para a construção de um instrumento 
de avaliação do desenvolvimento das 
representações sociais sobre estes assuntos.



46 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO PRIMEIRO

resultados quando são determinadas algumas unidades de capacitação 
comuns e outras separadas por tipo de conhecimento e tipo de tarefa.

Outro aspecto importante a se ressaltar é que uma boa avaliação de 
conhecimentos e capacidades existentes nos membros do grupo, bem como de 
necessidades de capacitação, evita que se incorra no equívoco de se imaginar 
que todos começam do zero, uma vez que muitos membros que integram a 
equipe já possuem, em variados graus de intensidade, conhecimentos pontuais 
sobre a formação e capacitação pela qual estão passando.

Dentro do processo de capacitação de base, algumas di!culdades são 
particularmente frequentes, sendo tendências que precisam ser desmisti!cadas. 
Por exemplo, entre os operadores sociais, pode haver uma cultura “afetiva”, em 
que se acredita em premissas como “só o amor salva”. Por outro lado, entre os 
pro!ssionais formais, a cultura “técnica” se sobressai com frequência, onde se 
acredita que somente o conhecimento e a competência pro!ssional podem 
resolver os problemas.

Dentro do processo de capacitação de base observa-se, também, 
a tendência dos operadores que são mais experientes na área de tentar 
fazer prevalecer seus conhecimentos e competências (ou de seu modelo 
institucional), em detrimento daquele marco comum que se tenta estabelecer. 
Já entre os operadores ex-pares, existe a tendência em propor seu próprio 
processo pessoal como modelo para todos os demais.

Outra tendência observada entre os pro!ssionais formais é a resistência 
frente à possibilidade de realizar suas tarefas em dispositivos pro!ssionais 
não formais. Já os operadores ex-pares, que não são pro!ssionais formais, 
encontram resistência à necessidade de formalizar processos de trabalho 
mediante a utilização de instrumentos comuns, como escrever e comunicar 
aos demais membros do grupo acerca de seu próprio trabalho.

Propostas de Formação de Base
Para facilitar o trabalho de re"exão e de planejamento da equipe, 

veremos alguns temas induzidos de formação inicial. Buscamos aqui colocar 
uma lista de assuntos que foram propostos nos últimos dez anos pelas equipes 
e as redes operacionais de todos os partners que foram desenvolvendo o 
Tratamento Comunitário. Distinguem-se os assuntos em dois grandes grupos 
(chamá-los categorias seria exagerado) com as seguintes advertências:

(1) cada um dos assuntos propostos (assuntos induzidos) pode ser localizado 
na categoria “teorias e conceitos” ou “métodos e ferramentas de trabalho”;
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(2) se os identi!camos em uma ou em outra das categorias é, por 
consequência, uma sugestão sobre como trabalhar estes assuntos durante a 
formação inicial. No primeiro caso (enfoques nas teorias e nos conceitos), busca-
se um esclarecimento dos conceitos que se utilizam e das raízes teóricas das 
quais procedem. No segundo caso, sugere-se uma abordagem mais prática 
de forma que alguns instrumentos possam ser introduzidos (!cha de primeiro 
contato, avaliação de fases e processos, questionário da avaliação do Tratamento 
Comunitário) sem dedicar tempo para uma capacitação detalhada em todos 
eles. Um bom resultado, neste caso, seria um conhecimento do SIDIEs (pelo 
menos geral), o uso da !cha de primeiro contato e da !cha de seguimento de 
processos individuais em comunidades locais (incluindo o diário clínico).

Enfoques nas teorias e nos Conceitos
Como destacamos em cada um dos assuntos mencionados, não se 

trata aqui de se aprofundar ou detalhar cada um deles, senão de construir 
um primeiro mapa conceitual que permita às pessoas da equipe e da rede 
operativa iniciar o diálogo utilizando alguns elementos da linguagem comum 
que sirva, também, para poder comunicar as diferenças entre os pensamentos.  
Abaixo encontra-se os principais temas:

- Tratamento Comunitário (conceitos de base e os cinco componentes);
- Redução do dano (conceito, elementos de história e práticas de base);
- Ética e pro!ssão (ética do trabalho na área das drogas e no Tratamento 
Comunitário);
- Teoria do desvio (conceitos de base, uma introdução);
- Representações sociais (conceitos de base, uma introdução);
- Minorias ativas (introdução ao conceito de base);
- Família e grupos (diferenciação entre famílias, grupo e suas principais 
dinâmicas, introdução);
- Complexidade e teoria de sistemas (primeira aproximação aos conceitos 
e seus vínculos com as práticas);
- Abordagem psicodinâmica individual e a vida de grupos (introdução: 
defesas psíquicas e dinâmicas nos grupos);
- Comunidade e vida cotidiana (conceito de comunidade no Tratamento 
Comunitário e abordagem à vida cotidiana, introdução);
- Marco legal do consumo e produção de drogas (introdução);
- Saúde pública (conceitos de base e lugar do Tratamento Comunitário 
no marco da saúde pública);
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- Direitos humanos (história e conhecimento dos direitos, introdução);
- Perspectiva de gênero (conceito e algumas práticas, introdução);
- A exclusão/inclusão social (vulnerabilidade, risco, marginalidade, 
estigma);
- Políticas nacionais sobre drogas e exclusão (introdução);
- As drogas e sua produção, comércio e consumo (conceitos de base, 
enunciado dos tratados internacionais).

Enfoque nos métodos e as ferramentas de trabalho
Nesta fase do processo, os métodos e as ferramentas são menores na 

medida em que alguns deles são, também, os resultados do processo de 
capacitação da equipe e de formação dos per!s pro!ssionais propostos na 
sessão precedente. Segue abaixo elenco de temas para esta fase:

- Gestão de recursos para projetos sociais (introdução ao conceito e as 
práticas);
- SIDIEs (Sistema de Diagnóstico Estratégico - enunciado dos seus passos 
para preparar a equipe e a implementação na fase seguinte);
- O trabalho com redes (conceitos de base);
- Tratamento Comunitário (alguns detalhes sobre os cinco componentes, 
elementos práticos);
- Trabalho comunitário e territórios comunitários (exemplos de trabalhos 
comunitários);
- O trabalho com grupos (exemplo de trabalho com grupos);
- Investigação na ação (descrição introdutória do processo);
- Centros de baixo limiar/escuta/drop in;
- Avaliação (objetivos e exemplos).

Produzir Per!s Operativos Diferenciados 

Produção de per!s pro!ssionais: Boas Práticas
A produção de per!s pro!ssionais diferenciados se dará no marco da 

capacitação e da formação, que são os dois momentos vistos anteriormente, 
e objetiva criar os per!s pro!ssionais de base para se iniciar o projeto, 
trabalhando-se com os membros da Rede Operativa. A meta deste momento 
da formação da equipe é desenvolver os per!s pro!ssionais mais apropriados 
à execução das tarefas e funções.
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É interessante que nesse processo sejam produzidos per!s pro!ssionais, 
entre os quais existam áreas de interconexão, e que se 
diferenciem, com clareza, as competências e conhecimentos 
(que formam o per!l pro!ssional), e a função organizativa do 
projeto (estabelecer claramente a diferença entre a função 
executiva e a de coordenação).

Ter per!s operativos que tenham áreas de 
interconexões é o que permite às equipes “trabalhar junto 
e desenvolver pensamentos em comum”, isto é, formar uma 
equipe. A eleição das áreas de interconexão pode seguir 
o mesmo processo pelo qual se escolheram/elegeram os 
temas geradores (induzidos e/ou espontâneos).

Observa-se que a função de coordenação 
adquire mais e!cácia quando a pessoa que a executa 
tem preparação pro!ssional formal (com titularidade 
acadêmica), continuidade na experiência de trabalho 
na área de exclusão social grave, identi!cação com 
os objetivos e !nalidades do projeto, formação 
e experiência na gestão de equipes, além de 
identi!cação crítica com a cultura organizativa da 
instituição que desenvolve o projeto.

Produção de per!s pro!ssionais: Di!culdades
O processo de produção de per!s pro!ssionais diferenciados encontra 

algumas di!culdades que devem ser enfrentadas com cuidado, sob o risco de 
produzir uma fragmentação tão grande que se desarticule o projeto, a equipe 
e a relação com os bene!ciários. Por exemplo, é possível que haja a tendência 
de um membro tentar utilizar seu per!l como elemento de poder pessoal e 
fonte de privilégios. 

O desencadeamento de uma rigidez operativa e ausência de "exibilidade 
pode ser outro efeito a ser enfrentado na produção de per!s pro!ssionais. Nas 
equipes novas, que estão se formando, observa-se, também, a tendência de 
estigmatizar as diferenças entre os per!s como se fosse um ataque à coesão 
do grupo (efeito de fusão).

Outras di!culdades observadas e para serem superadas são a tendência dos 
pro!ssionais formados em encontrar di!culdades para aceitar tarefas não inscritas 
no seu modelo pro!ssional e funções não correspondentes a seu status, bem como 
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os operadores não pro!ssionais encontrarem di!culdades em aceitar a possibilidade 
de aprender de outras formas que não sejam unicamente a experiência direta.

Os atores da equipe

Veremos agora algumas características dos membros da Rede de 
Recursos Operativos detalhadamente, formada pelos “Agentes Comunitários 
Pares”, “Educadores de Comunidade e de Rua”, “Case Manager”, “Coordenador 
de Case Manager”, “Agente de Rede (Network Manager)”, “Coordenador 
de Projeto”, “Supervisor/Assessor Externo”, “Administrador” e, por !m, os 
“Operadores Especiais”.

Agentes Comunitários Pares 

Per!l
Os Agentes Comunitários Pares são os membros da equipe que possuem 

as mesmas características da população alvo do projeto, sendo participantes 
dos bene!ciários !nais do programa. 

No contexto do Tratamento Comunitário, uma das primeiras 
características que um operador par pode ter é ser membro da comunidade 
local na qual trabalha. Em um momento sucessivo, se a equipe e a rede 
operativa acolhem a demanda dos líderes locais ou da população a se 
trabalhar, também integrando no projeto as populações especí!cas (pessoas 
com HIV, consumidores problemáticos de drogas, mulheres que trabalham na 
rua, etc.), então ser par signi!ca, também, ser membro de um destes grupos. 
Esses grupos se convertem em “grupo meta” do projeto de ação social e da 
comunidade como ator protagonista.

Tarefas
Graças a essa característica, sua função (tarefa, que é “fazer” e “fazer fazer”) 

é auxiliar os outros membros da equipe no conhecimento da comunidade 
local e dos membros do grupo meta, bem como distribuir informações sobre 
sexo seguro, uso seguro de drogas, HIV-Aids, DSTs (doenças sexualmente 
transmissíveis), etc. A tarefa exige o estabelecimento e a manutenção do 
contato com os pares do seu grupo meta, além de participar de reuniões de 
trabalho em equipe e com a gente da comunidade.
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Boas Práticas
É necessário que os Agentes Comunitários Pares tenham estado em 

contato diretamente com o líder da equipe que está se formando, além de não 
ter graves pendências judiciais. Embora a escolaridade não seja necessária, é útil 
que saibam ler e escrever, sendo que, quanto mais alto o nível de escolaridade, 
mais complexa poderá ser a tarefa assumida.

Deve-se ressaltar que os Agentes Pares podem ser membros permanentes 
da equipe, sob a condição de que aceitem viver um processo de melhoramento 
de suas condições de vida (enquanto sua situação de “par”). Após um processo 
de formação e capacitação, os Agentes Pares podem ser excelentes guias de 
rede e de casos, mas precisam de um acompanhamento permanente, de forma 
que a tarefa não se torne uma fonte de estresse ou seja utilizada de maneira 
imprópria.

No nível da “Capacitação” (saber e conhecer), os Agentes Comunitários 
Pares precisam dos primeiros socorros (saber curar uma ferida, um abcesso, 
reconhecer uma overdose e saber o que fazer, conhecer os efeitos das drogas 
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ilícitas mais usadas, saber limpar seringas e agulhas), sobre uso seguro de 
drogas, prevenção de HIV-AIDS e DSTs. Também é necessário o preenchimento 
de uma !cha de primeiro contato.

Educadores de Comunidade e de Rua 
Per!l 
O per!l de Operador de Comunidade e de Rua pode ser considerado 

uma evolução do trabalhador de rua e do operador que trabalha no 
desenvolvimento comunitário. Estas duas vertentes, ou componentes deste 
per!l, tornam evidente como o trabalho no marco do Tratamento Comunitário 
implica, também, em proceder no sentido de desenvolvimento comunitário. 
Pode-se dizer que, por meio deste per!l pro!ssional (entre outros, não 
exclusivamente), inicia-se a tomar em consideração o fato do ponto de vista 
da ação social, o fato de ter fontes sociais para o sofrimento e que há, então, 
sofrimento social.

Por outro lado, falar de Operador de Rua e de Comunidade (ou vice versa) 
signi!ca superar o conceito de “operador de rua e trabalhador de rua” para 
tomar consciência de que as ruas são um dos lugares da comunidade e, por 
isso, não são, necessariamente, nem lugares de abandono e perdição e nem 
mesmo lugares de redenção e salvação. São lugares de vida da comunidade 
nas quais se constroem alianças e con"itos, recursos e di!culdades. São 

lugares de ação social. (Ver Capitulo 5, 
“Os territórios comunitários: esquinas, 
ruas, parques etc.”).

Tarefas
Os Educadores de Comunidade 

e de Rua possuem, como tarefa, o 
planejamento, organização, gestão 
e controle da vida cotidiana em 
assembleias comunitárias. Também 
são responsáveis pelo manejo de 
grupos centrados na tarefa que 
devem desenvolver, em particular na 
solução de problemas e mediação 
de con"itos. Compõe parte das 
tarefas do Educador Comunitário a 
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gestão de situação de crises de relacionamento ligadas à vida cotidiana, tanto 
individualmente como em grupo, bem como a construção, gestão, avaliação 
de processos de prevenção e tratamento individuais e de grupo, e o trabalho 
de rua. Complementam sua tarefa a organização, manejo, acompanhamento 
e avaliação de grupos de autoajuda, tanto quanto a gestão de grupos-equipe 
para a organização da vida cotidiana: horários, tarefas, tempos, recursos, etc.

Boas Práticas
Por serem essas suas atribuições principais, exige-se do Educador 

de Comunidade e de Rua que tenha trabalhado como operador (como 
profissão formal ou não) em programas de prevenção ou tratamento (um 
ano) com supervisão e controle externo. Pode se tratar de uma pessoa que 
trabalhou como agente par, operador ex-par, coordenador de programa ou 
especialista. 

Dadas às atribuições dos Educadores de Comunidade e de Rua, observa-se 
que é útil uma formação (licenciatura) em humanidade, sendo ideal a formação 
em ciências da educação ou trabalho social, com o!cinas de animação, teatro, 
artes plásticas, música, jogos, esportes, etc. No caso de operadores formados 
através da experiência, é útil apoiá-los para que completem um processo 
escolar formal, ou adquiram conhecimentos e competências equivalentes.

É importante que os Educadores de Rua tenham uma boa capacidade em 
formalizar processos de comunidade e de rua, ou seja, que tenham uma visão 
organizada de conjunto. Neste caso, por processo pode-se entender coisas 
muito simples: por exemplo, construir e formalizar um processo de primeiro 
contato e de manutenção do contato com as pessoas que vivem na rua, ou 
com uma gangue, ou com a família, ou o caminho da organização de um grupo 
de pares na comunidade, ou a organização de festas, etc. Um operador faz 
atividades durante todo o dia, a diferença entre implementar essas atividades 
sem ter um “mapa mental” (este é um processo formalizado) do que faz, e ter 
este mapa, signi!ca que ele sabe em cada momento onde se encontra, pode 
comparar experiências e casos, ter um ponto mental de referência, em outras 
palavras: não se perder e, se se perder, poder se reencontrar.  A capacitação 
formal, unida à experiência do educador, facilita essa característica.

Ressalta-se, ainda, que o indivíduo que tem experiência como Educador 
de Rua e de Comunidade, geralmente tem a melhor base para operar como 
Gestor de Casos (case manager).
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Gestor de Casos
Per!l
Um Gestor de Casos é um 

pro!ssional que tem a capacidade 
de produzir e implementar uma 
estratégia que harmonize e articule 
todos os recursos da família, grupos, 
etc. para encontrar respostas às suas 
necessidades. Por isso, este operador 
necessita saber diagnosticar 
necessidades e recursos, organizá-
los em uma estratégia que reduza 
as alergias e incremente a sinergias, 
sendo o ponto de referência para as 
pessoas que pedem ajuda.

Recomendações e boas práticas
A construção, fortalecimento 

e gestão de uma rede subjetiva 
comunitária é uma das tarefas 
do Gestor de Casos. Uma rede 
subjetiva comunitária é formada 
por um conjunto de pessoas e suas 
interconexões, com as quais o gestor, na 
comunidade na qual trabalha, possui 
relações amistosas. Essa rede contribui 
para construir, na comunidade, o seu 
contexto de segurança.

A construção e fortalecimento de 
uma “Rede Operativa” também faz parte das atribuições do Gestor de Casos. 

Outra tarefa do Gestor de Casos é participar na construção, fortalecimento 
e manejo da “Rede de Recursos Comunitária” (RRC), de!nida como um conjunto 
de atores (pessoas, grupos, instituições ou organizações) e suas conexões, que 
são diretamente contatadas pelos operadores no percurso de seu trabalho de 
prevenção com a comunidade. Pouco a pouco, esses atores são integrados 
entre os aliados que podem ser ativados para a gestão de casos, de situações 
políticas, culturais, etc. Deve-se ressaltar que a construção de uma rede de 
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recursos comunitários é uma premissa indispensável para a redução do dano e 
um produto do trabalho de prevenção.

O Gestor de Casos também é responsável por:
(1) estabelecer e manter o contato com os “bene!ciários !nais”, 
diretamente na comunidade local, por meio de trabalho de rua;
(2) visitar as famílias e lugares de vida e trabalho da comunidade; 
(3) coletar as informações necessárias junto ao bene!ciário par; 
(4) de!nir, juntamente com este, um programa de ação; 
(5) participar das reuniões da equipe para desenvolver as discussões dos 
casos e estabelecimento de acordos operativos sobre programas de ação 
com os bene!ciários;
(6) executar as ações previstas nos programas individuais ou grupais de 
atenção (motivar, apoiar, acompanhar, aconselhar, pensar, fazer e estar 
“com”, entre outras);
(7) avaliar, junto com a equipe, o desenvolvimento dos programas e das ações;
(8) participar na revisão de programas etc.;
(9) coletar, sistematizar e discutir as informações relacionadas com os “casos”;
(10) usar os instrumentos de coleta das informações e da sistematização 
das experiências.
É necessário que o Gestor de Caso tenha trabalhado como educador de 

comunidade e educador de rua, em programas de prevenção ou tratamento 
(um ano) com supervisão e controle externo. Em matéria de escolaridade, é 
interessante que o Gestor de Casos tenha o segundo grau, ou equivalente, 
como nível mínimo. Ressalta-se que a qualidade do Gestor de Casos dependerá 
da sua Rede Subjetiva Comunitária, da sua Rede Operativa, todos os elementos 
já de!nidos anteriormente.

Nota-se que os educadores pares e ex-pares, com uma grande experiência 
na equipe (de pelo menos um ano e com participação em processos de formação 
e capacitação), tornam-se excelentes gestores de casos. É interessante que todos 
os membros da equipe, inclusive o coordenador, tenham oportunidade de 
realizar uma experiência prática com gerenciamento de caso. Esta experiência 
permite e promove o crescimento pessoal e pro!ssional dos membros da equipe.

Coordenador de Gestor de Caso
Per!l
O Coordenador dos Gestores de Casos coincide, em parte, com o per!l 

conhecido como “coordenador da equipe”, mas somente em parte. No caso do 
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Coordenador dos Gestores de Casos, este sabe que sua tarefa não se estende 
somente à coordenação das atividades e dos processos geridos pelos gestores 
de casos. Deve, também, atuar na interação com a “rede operativa” (quer dizer, 
o conjunto de redes subjetivas e operativas comunitárias de cada um dos 
gestores de caso).

Tarefas e boas práticas
Cabe ao Coordenador de Gestores de Casos a construção, o fortalecimento, 

a manutenção e a condução da Rede de Recursos Comunitários, lembrando que 
esta é entendida como o conjunto de 
atores (pessoas, grupos, instituições 
ou organizações) e suas conexões 
que são diretamente contatados 
pelos operadores no percurso de 
seu trabalho de prevenção com 
a comunidade. Ao coordenador, 
também cabe conhecer e controlar 
todos os programas do gestor de 
caso, sendo muito interessante que 
ele seja, também, um gestor de caso 
ou um educador de comunidade e 
de rua em ação. Aliás, exige-se, como 
experiência, que o coordenador 
tenha trabalhado como educador da 
rua e da comunidade, ou como gestor 
de casos, pelo período de, ao menos, 
dois anos.

A tarefa do Coordenador de 
Gestores de Casos também se estende 
para a criação de sinergia entre casos 
e recursos e para o acompanhamento 
dos gestores de caso que estejam 
na fase de planejamento, execução 
e avaliação dos programas de 
Tratamento Comunitário (individuais, de grupo etc.).

Quando existem recursos !nanceiros e humanos, convém diferenciar as 
tarefas do coordenador de gestores de casos das de coordenador de projeto. 
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Agente de Rede
Per!l
O per!l do Agente de Rede (network manager) pode ser entendido como 

um “per!l em si” ou como “uma tarefa” que pertence a todos os per!s. Sendo 
que nos encontramos no marco do Tratamento Comunitário e o conceito de 
comunidade que descobriremos será “a comunidade é um sistema de redes”, 
o fato de “trabalhar em/com redes” é uma tarefa de todos os operadores e de 
todos os atores que participam no processo (também aqueles s que chamamos 
bene!ciários).

Não obstante, em programas ou projetos de alta complexidade 
(com !guras pro!ssionais múltiplas, serviços e entidades diferentes, etc.) a 
articulação das redes pode ser considerada uma tarefa especí!ca que dá lugar 
a um per!l pro!ssional especí!co. Neste caso, pode ser um per!l integrado 
ao do “coordenador de projetos” (project manager) ou ao per!l do diretor da 
organização ou entidade que implementa o programa ou projeto.

O que deriva desta colocação é que a tarefa de “Agente de Rede” seja 
considerada de baixo para cima (desde a rua até aos diretores das instituições), 
ou de cima para baixo, é sempre uma tarefa de interconexão e articulação 
política/técnica.

Tarefas
Dentro da composição de uma 

equipe que efetuará um Tratamento 
Comunitário, o Agente de Rede deve 
ter a capacidade de construir, manter, 
fortalecer, dirigir e avaliar redes 
subjetivas, redes operativas, redes 
de recursos comunitários, redes de 
líderes de opinião e “minorias ativas”.

Exige-se, como nível mínimo 
de escolaridade, que o Agente de 
Rede tenha licenciatura e formação 
em teoria e prática de redes sociais. É 
fundamental que ele tenha experiência 
de educador de comunidade e de 
rua, gestor de casos, coordenador de 
gestores de casos ou experiência na 



58 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO PRIMEIRO

gestão de protocolos operativos (por exemplo, protocolos de primeiros socorros 
para overdose de drogas, para a gestão de programas de metadona), bem como 
conhecimento da teoria de redes, da sua aplicação às redes sociais e de análise 
de redes. O agente de rede é uma !gura importante para as fases iniciais de 
construção de redes, especialmente nos momentos de avaliação e análise.

Coordenador de projetos
Per!l
O Coordenador de Projeto (project manager) é a pessoa que tem como 

responsabilidade reunir, organizar, fortalecer, motivar, monitorar todos os 
recursos (humanos, materiais e não materiais) que contribuem ao sucesso dos 
objetivos do projeto ou do programa, e avaliar seus resultados e impacto.

Tarefas
Cabe ao Coordenador de Projeto: 
(1) construção, fortalecimento e gestão da rede de recursos comunitários;
(2) seleção, indução, administração e controle da equipe;
(3) planejamento de projetos e pesquisas de fundos (recursos !nanceiros); 
(4) gestão de grupos com !nalidade organizativa e de manutenção do 
dispositivo de trabalho;
(5) organização, gestão e avaliação de programas; 
(6) gestão e coordenação de equipes de trabalho;
(7) avaliação da qualidade de todo o projeto.
Dadas às características da tarefa que o Coordenador de Projeto 

desenvolve, é necessário que ele tenha uma experiência mínima de dois anos 
em postos de coordenação de equipes, projetos, programas ou serviços. Ter 
trabalhado em equipe com supervisão externa por, pelo menos, dois anos, 
também é uma característica desejável, assim como possuir dois anos de 
experiência em planejamento de programas, pesquisas de recursos !nanceiros 
e seleção de recursos humanos. É necessário ter conhecimentos para o manejo 
de informática de base (como processadores de texto, folhas de cálculo, 
internet, programas de apresentação, etc.). 

É desejável que, no nível da escolaridade, o Coordenador de Projeto 
tenha licenciatura (de preferência em humanidades), além de capacitação 
em administração. Ressalta-se que, nos casos em que seja indispensável a 
acumulação de tarefas e responsabilidades (operativas e de coordenação, por 
exemplo), é importante deixar isso transparente para a equipe.
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Supervisor/Assessor Externo 
A tarefa do Supervisor/Assessor Externo é 

supervisionar e desenvolver o acompanhamento 
da equipe. É recomendável que o supervisor não 
tenha nenhuma outra tarefa ou responsabilidade 
de nenhum tipo na equipe ou na organização que 
supervisiona. Deseja-se que seja um pro!ssional com 
experiência em assessoria de processos, equipes, 
instituições na área da saúde pública, com educação 
formal e informal. Também é desejável que tenha 
experiência pro!ssional supervisionada na área 
da exclusão social grave, ter realizado o manejo de 
programas, instituições, equipes ou projetos.

 Em nível de capacitação, exige-se 
uma formação acadêmica em psiquiatria, 
psicologia, sociologia, antropologia, serviço 
social, pedagogia ou equivalentes. Também é 
interessante que o supervisor realize algumas 
ações formativas. O respeito ao princípio de 
abstinência é uma prática desejável.

Administrador 
A função do Administrador dentro da equipe que aplicará o Tratamento 

Comunitário vincula-se, estreitamente, à sobrevivência !nanceira da iniciativa, 
uma vez que as organizações que manejam esses tipos de projetos têm 
constantes problemas de autonomia econômica e !nanceira (sustentabilidade). 
É importante que o Administrador tenha cultura de empresa e experiência em 
gestão de fundos e manejo de serviços ou microempresas produtivas. 

Por essa razão, ele necessita ter, em nível de escolaridade, a formação em 
administração ou equivalente. É importante que o Administrador tenha dois 
anos de experiência em administração de ONG, em projetos de saúde pública 
ou “sociais”. Também é apreciável que se faça a distinção clara do papel do 
diretor ou coordenador operativo do rol das atribuições do Administrador.

Operadores “Especiais”
Per!l
O corpo de operadores especiais é composto por médicos, psicólogos, 

Dispositivo de trabalho

Este é um conceito central no 
Tratamento Comunitário e em todas 
as formas de tratamento. Às vezes, 
utiliza-se a palavra “set” ou “setting” 
(que signi!ca “palco”).
O dispositivo é o conjunto de recursos 
que participam na realização do 
Tratamento Comunitário (“set”). 
Quando a estes recursos (pessoas, 
materiais, instrumentos de trabalho, 
fundos etc.) se adicionam os 
conceitos, as teorias e as hipóteses 
que os operadores utilizam para 
explicar os fenômenos com os 
quais trabalham, o que pretendem 
fazer, como fazem e os resultados 
que esperam ter, então se fala de 
“setting”.
“Set” e “setting” podem ser 
considerados dois componentes do 
dispositivo.
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sociólogos, psiquiatras, advogados, 
antropólogos, trabalhadores especializados 
em saúde pública, em desenvolvimento 
da comunidade, etc., que participam no 
projeto respondendo às demandas do 
coordenador, da equipe e do projeto.  Eles 
não são elementos permanentes na equipe.

Boas práticas e tarefas
É muito útil estabelecer e manter uma 

estreita conexão entre a equipe que aplica 
o Tratamento Comunitário e o Operador 
Especial, sem que estes dirijam, contudo, o 
trabalho da equipe.

Sendo assim, é bastante produtivo, 
num Drop In, pedir aos Operadores 
Especiais, assessorias e intervenções 
pontuais focadas nas ações ou nos 
programas especí!cos e limitadas no 
tempo, sem, contudo, atribuir a eles a 
responsabilidade do desenvolvimento 
desses programas.

As tarefas dos Operadores Especiais 
são a capacitação inicial e contínua dos recursos operativos (pessoas e suas 
conexões que participam no cumprimento dos objetivos institucionais do 
projeto), além do planejamento e monitoramento de ações ou programas 
especí!cos relacionados com sua especialidade, bem como a execução de 
ações relacionadas com sua especialidade.

O administrador das organizações que implementam o Tratamento 
Comunitário não é somente uma pessoa que tem as contas em perfeita ordem, 
mas o ator que permite a aplicação do quinto componente do Tratamento 
Comunitário: trabalho e/ou ocupação. Neste sentido, é um membro da equipe e da 
rede operacional que entende de atividades produtivas, de como está organizado 
o mundo de trabalho, que tem uma rede subjetiva nesse contexto, pois essa rede 
subjetiva é um dos recursos de todo o projeto.
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Vimos detalhadamente cada um dos componentes da equipe que 
desenvolve um trabalho de Tratamento Comunitário, bem como esmiuçamos 
o per!l, a capacitação e a tarefa de cada um deles. Agora, veremos a produção 
de um modelo organizativo e a identi!cação da comunidade local (território) 
onde os trabalhos serão desenvolvidos, que são passos fundamentais para o 
desenvolvimento do projeto de Tratamento Comunitário.

Produção do modelo organizativo 
Conceito
Ter um modelo organizativo é como ter um mapa de uma cidade. Isto, por 

um lado, signi!ca ter alguns elementos para conhecer de onde nos encontramos, 
os caminhos que podemos recorrer 
para ir de um lugar a outro, onde 
se encontram as pessoas que 
constituem a nossa rede subjetiva, 
a nossa rede operativa, a rede de  
recursos comunitários e, também, 
quais são os caminhos que alargam 
o caminho, os caminhos sem saída, 
as praças para descansar e as vias 
rápidas onde não se pode  parar 
mesmo que se  queira.

Ter este mapa é importante. 
Este mapa é um dos produtos da formação da equipe também importante. 
Como é importante que todos os membros da equipe e da rede operativa 
tenham um mapa para mover-se nesta comunidade/dispositivo, que toma 
forma por meio da capacitação.

Descrição
A produção de um modelo organizativo objetiva o estabelecimento 

de uma ordem que dê e!ciência e e!cácia à ação do projeto que será 
implementado. É necessário que, na fase de capacitação, sejam dedicadas 
algumas sessões de trabalho para o estudo de modelos organizativos em 
projetos análogos, bem como seja realizada uma o!cina dirigida por um 
operador especial para se desenhar uma proposta de modelo organizativo. A 
meta deste trabalho é ter um modelo organizativo discutido, consensuado e 
aceito pela direção do projeto ou da ONG que o realiza, sendo o foco dessas 

Drop in: Um drop é uma entidade de 
trabalho de baixo limiar de acceso. 
Geralmente trata-se de uma pequena 
estrutura (um quarto com banheiro e uma 
sala para encontros), com uma equipe de 
operadores (de rua, de comunidade e de 
pares em particular).  É uma das ferramentas 
de base do Tratamento Comunitário e, 
em particular, do componente chamado 
“assistência básica”, que inclui a redução 
dos danos e a minimização dos riscos.
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discussões a própria Rede de Recursos Operativos.
O momento ideal para se iniciar a elaboração do tema 

do modelo organizativo é na própria fase de formação e 
capacitação da equipe. Também é útil introduzir, no modelo 
organizativo, um documento escrito no qual se indiquem 
critérios ou elementos de um código de ética de ação 
(regimento interno).

A ausência de um modelo organizativo claro cria 
confusão nas funções, agressividade entre os operadores e 

a quase impossibilidade de mediação de con"itos. Nas fases iniciais de um 
projeto que seja inovador, um dos procedimentos comuns do grupo é negar a 
diferença entre as funções, responsabilidades e tarefas, por isto, ter um modelo 
organizativo ajuda a manter as diferenças e a articulá-las.

No processo de produção de um modelo organizativo, existem aspectos 
que devem ser salientados, pois são comuns nessas iniciativas. 
Por exemplo, apostar no princípio ideológico da paridade 
de autoridade e responsabilidade, produz uma massa de 
“não ditos”, que atrapalha os processos de ação e bloqueia 
processos de esclarecimento na relação dos membros da 
equipe. Negar a dimensão institucional do projeto conduz 
a atitudes irresponsáveis, bem como sublinhar unicamente 
o aspecto institucional, conduz a atitudes de dependência 
passiva e indiferença à cultura organizacional. São equívocos 

e posturas que devem ser evitados durante a produção de um 
modelo organizativo que busque ordem, e!cácia e e!ciência à ação do projeto.

Recomendação
A produção de um modelo organizativo consiste em um trabalho de 

abstração importante. É possível que os elementos da equipe que têm mais 
familiaridade com estes processos intelectuais se apropriem 
do discurso e produzam modelos utilizando linguagens e 
tipos de abstrações que não podem ser entendidos por todos. 

Um mapa que contém símbolos e referências que 
não todos podem entender, não serve para todos, uma vez 
que, um requisito do modelo operativo é que todos possam 
entender e todos possam utilizar.
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Identi!cação da comunidade local (território)

Conceito
Trabalhar em uma comunidade pode ser óbvio, mas não é óbvio quando 

se trabalha com a representação de si como se fosse um “missionário” - quer 
dizer que recebeu uma missão para cumprir, independentemente do que 
pensam os habitantes de uma comunidade, ou tem que cumprir com sua 
missão porque esta é fundamentalmente boa e justa.

Identi!car a comunidade local em/com a qual trabalhar é, pelo contrário, 
uma tarefa complexa: deve-se tomar em consideração numerosos elementos, 
entre os quais, o parecer das redes que constituem a comunidade, a animam, 
a organizam etc.

Objetivo  e processo
O objetivo principal, neste momento, é identi!car a comunidade local 

onde se pretende desenvolver as ações do Tratamento Comunitário, tendo em 
vista a de!nição de um território onde se iniciará o trabalho.

Existem diferentes motivos e maneiras de se escolher a comunidade 
onde se vai trabalhar. Um dos motivos de escolha baseia-se no fato de um ator 
comunitário, ou político, manifestar uma demanda de maneira explícita para 
aquele território. Outro motivo é a equipe operativa ter um contato anterior 
com atores dessa comunidade ou porque a comunidade responde a critérios 
de alto risco e vulnerabilidade. Por !m, outro motivo que leva à escolha de 
dada comunidade é que a organização que pretende realizar o projeto está 
presente em seu território, ou nele desenvolve outros tipos de ações.

Boas Práticas
Entende-se neste ponto que a constituição de uma equipe inicial deve ter 

em conta a comunidade na qual se irá trabalhar, isto signi!ca que a constituição 
da equipe inicial e a identi!cação da comunidade na qual se irá trabalhar tem 
que dar-se, na medida do possível, simultaneamente. Se este processo não é 
implementado adotando este critério de simultaneidade, não será possível 
proceder desde a constituição da equipe até a construção da rede operativa. E, 
sendo que a rede operativa é o motor da capacitação inicial, não será possível 
capacitar, construir per!s pro!ssionais e modelos organizativos. Isto signi!ca 
não estar em condição de ter os elementos mínimos de um dispositivo inicial 
para a ação social.



64 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO PRIMEIRO

É positivo incluir, na capacitação da equipe, estudos de antropologia 
urbana e sociologia, em um nível básico, da cidade ou região na qual se 
pretende realizar o projeto, bem como, a partir de dados sociológicos e 
antropológicos, produzir um conjunto de critérios observáveis e objetiváveis 
para a escolha da comunidade local. Dentro desse processo de eleição da 
comunidade, é necessário equilibrar as necessidades institucionais e das 
organizações executoras com critérios objetivos de escolha.

São bons os resultados obtidos quando se de!ne, inicialmente, um 
espaço reduzido e congruente com os recursos que se tem, bem como 
quando se de!ne uma comunidade no interior da qual, ou perto dela, existam 
outros atores sociais com os quais se pode estabelecer uma eventual aliança 
operativa. Agindo dessa forma, incrementa-se a percepção de segurança 
pessoal, diminuindo, também, o sentimento de impotência operativa.

Dentro do rol das di!culdades encontradas para a escolha da comunidade, 
está o fato de essa escolha poder responder a necessidades institucionais 
(visibilidade, execução de projetos diversos, etc.) sem que haja demandas ou 
problemas reais. A escolha da comunidade também pode responder a linhas 
!nanceiras que não correspondem às necessidades demonstradas.

Outro problema que deve ser enfrentado é a possibilidade de se escolher 
uma comunidade onde trabalhar que apresente características que excedam a 

Fonte: Ministério da Saúde /Lua Nova, 2011
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capacidade real de realização da equipe, ou por ser demasiadamente extensa, 
ou apresentar demasiados riscos. Também se pode dar uma excessiva oferta 
de serviços em uma mesma comunidade local, criando dependências dos 
programas, desvirtuando, assim, os objetivos do Tratamento Comunitário.
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O ENCONTRO COM A COMUNIDADE
Capítulo 02
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Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade 

De que forma acontece o encontro entre a comunidade e 
o Tratamento Comunitário?  Esta pergunta pode ser formulada 
de uma maneira diferente, permitindo ver outro aspecto deste 
processo: de que forma o Tratamento Comunitário orienta o 
encontro de uma equipe ou de uma rede operativa com uma 
comunidade? 

 Esta segunda formulação evidencia que o “Tratamento Comunitário” 
pode constituir uma forma de concretizar “um primeiro encontro” entre 
uma comunidade e uma equipe, ou pode constituir uma nova forma de 
promover o encontro entre uma comunidade e uma equipe que já se encontra 
trabalhando. Neste segundo caso, trata-se de replanejar o "uxo das relações 
entre comunidade e equipe de trabalho.

Em ambos os casos, para entrar na comunidade, sugere-se que haja, por 
parte de atores dessa comunidade, uma procura por ajuda. É essa procura 
por ajuda que permite que se construa um encontro com sentido. O primeiro 
contato que se estabelece com uma comunidade é importante, podendo ser o 
início de uma história de amor. Em alguns casos, a instituição ou a equipe que 
deseja implementar o Tratamento Comunitário encontra-se desenvolvendo 
atividades na comunidade há anos, como indica o exemplo seguinte:

O ENCONTRO COM A COMUNIDADE

De onde vem a demanda da ação social?

[Exemplo 1] “Quando começamos o Tratamento Comunitário éramos 
uma pequena equipe que fazia uma atividade de recuperação escolar para umas 
crianças do colégio. Eu era, até então, um universitário e essa era minha prática. 
Nós coordenávamos uma pequena ONG que fazia, também, outras atividades 
no interior do colégio de onde vinham as crianças. A ONG já estava situada ali 
há alguns anos, tinha sido chamada pela diretoria da escola. Os resultados não 
eram ruins, no entanto, procurávamos uma maneira para vincular as famílias das 
crianças. Na realidade, estávamos satisfeitos com o que fazíamos, mas, ao mesmo 
tempo, desejávamos ver se era possível fazer mais”. [Colômbia 2.1]
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Neste caso, esta pequena equipe já era um dos atores dessa comunidade. 
Havia sido chamada por outro ator da comunidade com uma solicitação 
precisa. Seu contato com o Tratamento Comunitário modi!cará sua relação 
com a comunidade, dando vida a um encontro “renovado”.

A síntese disto é: é através da resposta a um pedido de ajuda que acontece 
o encontro entre uma equipe (ator social) e uma comunidade e, através desse 
encontro, que o pedido de ajuda pode encontrar respostas que conduzem a 
outros pedidos. Este parece ser o sentido deste breve exemplo.

Outros tipos de atores que podem deixar explícita uma demanda de 
intervenção social, são os atores públicos, os que de!nem as políticas que 
orientam e constroem a vida cotidiana das comunidades. O exemplo a seguir 
parece ilustrar este aspecto.

[Exemplo 2] “Reestruturação urbana é seu nome. O prefeito convocou a 
todos os chefes de departamento para nos informar que a zona de prostituição iria 
ser remodelada e transformada em um centro histórico digno de nossa bela cidade. 
Estávamos todos presentes: o chefe da polícia, outros de paletó e gravata que 
também parecem policiais, o chefe da área de saúde, o representante do prefeito, 
o representante dos comerciantes, e todos os outros. O problema era como tirar as 
pessoas dali, não a todos, obviamente, e sim as prostitutas de rua, os transexuais, as 
crianças de rua. Quando se discutiram planos concretos, foi adotada a estratégia de 
ir visitar a zona, saber algo sobre as pessoas, falar com o representante do prefeito, 
com a polícia do bairro. Demoramos algumas semanas e, no !nal, foram  os 
policiais que indicaram uma ONG que podia começar a fazer um reconhecimento 
da zona e produzir algumas ideias sobre como intervir.” [Colômbia 2.2]

Esta é uma típica demanda de ajuda chamada “de cima para baixo”. 
Provavelmente, nenhum dos presentes convocados a essa reunião participaram 
diretamente nas decisões que de!niram essa política. No entanto, todos eles, 
por fazerem parte das instituições desta cidade, estão comprometidos em 
dar respostas práticas a essas indicações políticas, cada um do seu ponto de 
vista (conhecimento e habilidades) e levando em consideração as posições dos 
outros. Neste caso, diz-se que as decisões políticas têm que ser “baixadas” à 
comunidade.

No exemplo 3, a demanda vem diretamente dos vizinhos de um bairro 
marginalizado e é dirigida à equipe de uma organização que faz assistência 
médica básica.
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[Exemplo 3] “Na metade de 2003, perguntaram se tínhamos interesse em 
utilizar uma pequena clínica móvel para prestar serviços médicos de primeiros 
socorros em um bairro marginalizado. Efetivamente, era interessante sair do 
consultório e das atividades rotineiras da nossa organização, e o bairro nos 
interessava. Falamos com os representantes dos vizinhos que nos disseram que 
podíamos falar sobre isso. E assim começou a história. Agora, a clínica móvel 
não existe mais, foi emprestada à outra organização que trabalha em outro 
bairro. Foi um início perfeito para começar a estar aqui com o povo.” [Colômbia 
2.3]

Dessa iniciativa, nasce um projeto que produz um profundo impacto na 
organização que o executa. Um dos elementos desse impacto é a transformação 
da organização em um ator dessa comunidade.

O quarto exemplo é um dos mais frequentes. O pastor pode ser 
considerado um líder de opinião formal em uma comunidade. Neste caso, 
através dele vem a demanda de implementar uma ação social.

[Exemplo 4] “O pastor não buscou palavras gentis: ‘ao redor daqui é tudo 
uma grande...’, comentou. ‘A igreja está bonita e segura, mas em pouco tempo nos 
assaltarão na saída. Deve existir uma forma de conviver com eles’, falou, indicando 
com a cabeça e parte do olhar o povo que se entrevia na praça, sentado nas 
varandas da entrada da igreja.” [México 2.1]

A motivação da demanda inicial pode ser das mais diversas. Esta tem que 
ser recordada porque a demanda inicial será o assunto implícito que governará 
a ação social durante muito tempo, até o momento no qual a equipe ou a rede 
operativa não terá a possibilidade de re"etir sobre as razões pelas quais estão 
trabalhando ali, naquele lugar, fazendo o que estão fazendo.

Encontrar na Comunidade

O quinto exemplo é o mais frequente de todos. Uma 
pessoa pede ajuda a alguém de quem ouviu falar. Neste 
caso, só depois saberão que a pessoa que pede ajuda é um 
líder de opinião não formal. Ele apresenta uma demanda 
clara, urgente. É uma das portas de entrada em uma 
comunidade.
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[exemplo 5] “Pedro entrou no meu escritório sem pedir licença, entrou, 
se sentou e começou a falar sem olhar para mim. Já estava me incomodando 
porque tinha muitas coisas para fazer. Não era alto, era mais baixo do que alto 
e muito forte, não gordo, forte. Depois, quando tive a oportunidade de olhá-
lo nos olhos, vi que tinham um tom café intenso, eram pequenos e olhavam 
sem temor e com respeito. Olhava reto, para isso moveu o corpo e ficou bem 
de frente. Falou-me do bairro de que vinha e dos seus dois filhos - dois filhos, 
me disse. Falou-me do primeiro que mataram há alguns dias e do outro que 
matariam ainda esta semana. É sexta, pensei, e o imaginei já morto. No bairro 
desse homem não matam nem sábado nem domingo e, se caso acontece, não 
são eles os matadores e sim alguns idiotas que vêm de fora e são motivados 
por guerras de amor e não por marcar território ou curar feridas. Seus filhos 
seriam mortos para curar feridas de honra e poder.

Perguntou-me se eu queria ajudar. Não falei nada. Estava muito 
bem no bairro onde estava trabalhando e ir até lá não era uma ideia muito 
saudável. ‘Venha para a minha casa’, - falou – ‘fale com meu filho. Garanto 
que, ao senhor, não irão fazer nada. Se o convencer a ir para algum outro 
lugar, talvez eles esqueçam depois de alguns meses, ou matem a outros, assim 
eles perdem a raiva e ele fica com sua vida’. Não estava me implorando, não 
estava pedindo nada. Tinha mais a impressão que estivesse me convidando. 
Ali eu o olhei nos olhos. Foi nesse momento que ele se posicionou de frente 
e pude ver diretamente os olhos. Olhava-me sem piscar, não tinha medo. 
Parecia mais um desespero sem limites, não era impotência, era algo diferente 
que não entendi no momento. Depois, só depois de meses, entendi o sentido 
desse olhar. Era a vontade de se opor à vingança que estava nascendo dentro 
dele. Nada a ver com o temor do outro, tudo a ver com o temor do desejo 
de matar o que estava nascendo nele mesmo. Era sexta-feira e eram duas da 
tarde. Fui com ele.” [México 2.2]

Neste exemplo estão presentes elementos diferentes em relação aos 
anteriores. Aqui aparecem as emoções: é uma relação entre duas pessoas 
(ainda que cada um deles esteja interligado com seu papel formal e não formal): 
em que está nascendo aqui é uma das pessoas que pede ajuda para si. Este 
também é um assunto que terá de ser elaborado sucessivamente, porque cada 
porta de entrada tem seu sentido. Aqui, encontramo-nos em um processo que 
podemos chamar “de baixo para cima”.

O exemplo seis serve para ilustrar o primeiro contato entre um futuro 
educador (futuro educador de rua, neste caso) e uma comunidade, a comunidade 
na qual ele trabalhará por alguns anos.
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[Exemplo 6] “Cheguei à comunidade às nove da manhã. O coordenador me 
havia pedido que chegasse às nove: ‘Venha para a comunidade às nove’, como se 
a “comunidade” fosse seu nome. Na realidade, não era isso; também não achei que 
se tratasse de uma comunidade. Entrei pelo lado da avenida com as prostitutas que 
já estavam trabalhando. Começam cedo, pensei, mas vi seus olhares e seus corpos 
cansados, e pensei que ainda não acabaram a noite. O coordenador me havia dito 
que estaria esperando na esquina do parque mais perto da igreja e percebi que 
tinha entrado no lado errado. Não que tivesse um lado correto e um errado, é que 
para chegar até a esquina onde tínhamos combinado, teria que atravessar todo 
o parque, e estava cheio de lixo, de pessoas dormindo, crianças perambulando, 
de cachorros, de comida jogada na grama. Fiquei com uma sensação entre nojo 
e temor. Na realidade, não sabia aonde colocar os pés e, também, se realmente 
queria colocá-los nesse lugar. Então, virei para a esquerda aonde havia uma grande 
loja, achei mais limpo e mais seguro do que ir para o lado oposto. Fui por ali, mas 
sentia uma centena de olhos em cima de mim e os passos !caram pesados. Esses 
150 metros !zeram crescer a paranoia. Na esquina, ninguém me esperava além 
de um cachorro que cuidava de uma mulher com duas crianças, ambos dormindo 
no fundo, com a porta fechada da igreja. Nem o cachorro me olhou, acredito. Na 
realidade, além de crianças perambulando e uma senhora com uma jarra sentada 
a uns metros, não havia movimento a essa hora e eu !quei pensando que diabos 
estava fazendo ali.” [México 2.3]

Neste caso, também se trata de um primeiro encontro, de uma maneira 
de entrar na comunidade. Este operador relata no seu diário de campo aquilo 
que observa e aquilo que sente enquanto se encontra com esse mundo: 
observação e emoção encontram-se vinculadas entre si e desembocam nessa 
pergunta: O que estou fazendo aqui? O que me trouxe aqui?

Se a demanda de um ator comunitário pode ser a porta de entrada em uma 
comunidade, entender o sentido dessa demanda é a maneira de ultrapassar seu 
limiar e, de!nitivamente, entrar, começar a estar ali. Entende-se, desta maneira, 
como uma “ação social” pode ser uma ação que tem um sentido explícito, 
intencional (pelo menos um), ainda que não exclua a possibilidade de ter, 
também, mais de um sentido e que todos eles sejam conscientes, intencionais. A 
porta de entrada na comunidade e como se ultrapassa esse limiar, é o primeiro 
passo para desvelar o sentido da ação social comunitária na sua construção. Por 
isso, a porta de entrada é importante, já que constitui um sentido em si.

O exemplo 7 é a síntese de algumas recomendações para entrar na 
comunidade, formuladas por um dos parceiros que desenvolveu o Tratamento 
Comunitário.
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Esta equipe sugere um contato com um ator comunitário: um jovem ou uma 
senhora que conhece bem o bairro. Como poderá ser visto mais pra frente, trata-
se de estabelecer um contato pessoal e direto com os líderes de opinião dessa 
comunidade, com aqueles que a conhecem e podem nos ajudar a estabelecer 
contato com outras pessoas signi!cativas no interior dessa comunidade.

Redes: portas principais  de entrada em uma comunidade

No caso de um ator que estabelece um contato com 
uma comunidade pela primeira vez, ou no caso de um 
ator que já se encontre na comunidade há algum tempo, 
o Tratamento Comunitário sugere que entre ou renove a 
entrada na comunidade através do encontro com a rede 
dos líderes de opinião não formal e, sucessivamente, 
também formal. Por qual motivo?

Encontramos aqui dois conceitos que nos 
acompanharão durante todo este trabalho: o conceito de 
rede e o conceito de líder de opinião.

Conceito de rede: primeira aproximação

Quando se utiliza o conceito de rede, uns se referem às interconexões que 
existem entre duas ou mais entidades (podem ser pessoas, organizações, também 

[exemplo 7] 
Critérios para uma boa entrada na comunidade
Para uma boa entrada na comunidade, é necessário que se faça, antes, um mapeamento do local 
com o auxílio de algum membro da comunidade, que pode ser um jovem ou uma senhora que 
mora há anos nesta área. (...) Um traje adequado, simples, ter um olhar discreto, dar um “bom dia”. 
Não se deve bater de porta em porta em uma comunidade que sofre riscos com a polícia, não se 
tira fotos dos locais e das pessoas antes que se crie um vínculo (uma con!ança do morador com 
você).
Não se assustar ao ver cenas fortes, crianças usando drogas, violência, entre outras coisas que 
acontecem no dia-a-dia. Também não se leva muito dinheiro e não se deve !car olhando as pessoas 
de cima a baixo. Não aparente ser melhor do que os outros, sejam iguais, porque na verdade somos 
iguais, apesar da condição de vida, todos têm oportunidades, talvez uns já tiveram mais cedo, para 
esses outros, quem pode dar somos nós. [Brasil 2.1]
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objetos, etc.). Na linguagem das redes, as entidades que constituem uma rede 
são chamadas “nós”. O enfoque, então, não é tanto nas características dessas 
entidades, mas sim nas características das relações que estas entidades possuem. 
Se aceitarmos este primeiro aspecto, observaremos, também, que as redes têm 
outras propriedades: uma delas é que a rede funciona. Isto tem dois sentidos: o 
primeiro é a tendência de reproduzir a sua estrutura (a forma com a qual as pessoas 
estão organizadas ou, dito de outra maneira, a forma com a qual as pessoas estão 
relacionadas). Veja, por exemplo, a estrutura de uma família: esta é sempre a 
mesma e se reproduz de geração em geração com poucas mudanças. A segunda 
é que uma rede tem a capacidade para produzir também os elementos (nós). Diz-
se que um nó de uma rede é o produto da relação de pelo menos dois outros 
nós. Por exemplo: as relações em um sistema social produzem outras relações 
(este é o efeito rede). Estas relações não são todas  iguais, há relações que incluem 
muitos nós (por exemplo, em uma sala de aula) e outras com poucas pessoas 
(aquelas entre amigos íntimos). No primeiro caso, falamos de relações 
de centralização baixas, enquanto no segundo caso, as relações são 
altamente centralizadas. No primeiro caso há nós  com muitas relações 
e outros com muito poucas (ou nós marginais). Na análise das redes os 
conceitos de marginalidade e centralização estão relacionadas com os 
conceitos de “poder” em uma rede, e os nós com maior centralização 
(relações mais entrelaçadas) são considerados os de maior poder”.

  No marco da proposta Eco2, uma rede 
social consiste em um campo de relações 
que as pessoas estabelecem em um 
determinado espaço e tempo. Neste 
espaço de encontros, as pessoas constroem 
sua identidade e são reconhecidas pelos 
demais em seu próprio contexto. Se esta 
suposição é verdadeira, então, também, 
pode-se pensar em uma rede social 
como um sistema autopoiético (que se 
autorreproduz), o qual reproduz não 
somente sua estrutura, mas, também, seus 
elementos. Por esta razão, os elementos 
(os sujeitos) não têm uma existência 
independente uns dos outros, eles são o 
produto do sistema. (Traduzido livremente 
de Machin, Velasco, & Moreno, 2010:111).
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Líderes de opinião: primeira aproximação

O lider de opinião é um papel social fundamental, em particular quando este 
lider não é formalmente reconhecido, quer dizer quando não foi eleito por um 
cargo público (prefeito, representante do bairro, por exemplo). Dizemos que um 
líder de opinião é uma pessoa que tem poder de exercer in"uência sobre a opinião 
de outra pessoa. Uma opinião é o que uma pessoa pensa no momento no qual 
toma uma decisão, uma decisão de qualquer tipo (pode ser um pensamento bem 
articulado e consciente, uma fantasia, uma emoção conectada a um pensamento 
não totalmente consciente, etc.). Então, um líder de opinião é uma pessoa que pensa 
e, com o seu pensamento, exerce uma in"uência em outra pessoa no momento 
que esta outra pessoa tem de tomar uma decisão. Esta in"uência pode ser direta 
(explícita) ou indireta (implícita), consciente ou inconsciente. É direta quando o líder 
de opinião manifesta de maneira explícita sua opinião ao outro (mesmo que esta 
manifestação tenha a intenção de in"uenciar o outro ou não). É indireta quando é 
o outro que utiliza a opinião do líder de opinião sem que este seja questionado. A 
in"uência é consciente quando o líder de opinião, intencionalmente, quer utilizar 

sua opinião para in"uenciar o outro ou quando este outro, intencionalmente, 
procura ou utiliza a opinião de outro para orientar sua ação ou decisão.

Os tipos de liderança mencionados na tabela são só alguns dos exemplos 

Alguns tipos e signi!cados da função de liderança
Nome Signi!cado
Direto (explicito) Quando Antônio exerce sua in"uência sobre Belem de maneira 

explícita, visível, observável
Indireto (indireto) Quando Antônio exerce sua in"uência sobre Belem sem que isto 

seja explícito, visível, observável.
Consciente 
(intencional)

Quando Antônio é consciente que está exercendo sua in"uência 
sobre Belem.

Não Consciente (não 
intencional)

Quando Antônio não é consciente que está exercendo sua 
in"uência sobre Belem

Formal Quando o papel de liderança tem um reconhecimento público 
formal: prefeito, conselheiro, diretor da escola, polícia, doutor etc.

Não formal Quando o papel de liderança não tem conhecimento o!cial (o 
vizinho ao qual se pede conselho quando tem que tomar uma 
determinada decisão) 

Unilateral Quando Antônio in"uencia Belem e Belem não in"uencia Antônio
Recíproca Quando Antônio in"uencia Belem e é in"uenciado por Belem
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de lideranças existentes e podem 
combinar-se entre eles, por exemplo: 
uma pessoa pode ser um líder que 
exerce sua liderança de maneira direta, 
inconsciente, não formal e unilateral. 
Este tipo de liderança faz lembrar uma 
pessoa com características narcisistas. 
Esta anotação permite, então, conectar o 
conceito de liderança com o conceito de 
personalidade e estabelecer uma relação 
entre o conceito de personalidade e o 
campo de relações que a produzem, 
permitem, favorecem, toleram etc. 
Estabelece-se, assim, uma relação entre 
o campo das relações entre os nós 
(redes), o campo das lideranças, aquele 
das personalidades e, en!m, aquele do 
comportamento ou de estilo de vida (o 
fato de viver como excluído, de consumir drogas, etc.).

Também é compreensível que, em uma comunidade local, possa existir mais 
de um líder de opinião (em geral são mais de um) e que estes líderes de opinião 
estejam interligados uns com os outros (isto é, constituem uma rede). Como recorda 
Julia Haroka (Stanford University Department of Civil Engineering), “também em 
organizações grandes e complexas existe um pequeno número de indivíduos 
que podem ter uma in"uência nos processos decisórios dos outros e que, por 
consequência, podem ter uma in"uência na difusão de certas maneiras de pensar 
(opiniões)” (Tornatzky & Fleisher, 1990, p. 19).

Redes de líderes de opinião e exclusão grave

Partindo então do estudo das comunidades locais 
com o uso do conceito de rede, entendeu-se como os 
fenômenos de exclusão social sejam os produtos das 
redes de líderes de opinião, que dão vida e organizam uma 
determinada comunidade. Dito com mais clareza: em uma 
comunidade local não haveria consumo de drogas se os 
líderes de opinião que, com suas relações contribuem para 

Um papel-chave identi!cado na investigação 
sobre a difusão de opiniões e inovações é 
aquele do líder de opinião. Pode-se pensar que 
um líder de opinião pode ser considerado um 
líder não formal (Rogers & Agarwala-Rogers, 
1976), e este se de!ne como um indivíduo que, 
com frequência, in"uencia as atitudes e os 
comportamentos dos outros (Rogers & Kincaid, 
1981). Não é só a habilidade técnica que faz 
de um indivíduo um líder de opinião, mas, 
também, o fato de que, para ele, existe con!ança 
na medida em que representam as normas 
do grupo (Leonard-Barton & Kraus, 1985). Por 
outro lado, os líderes de opinião podem ser 
considerados como se fossem “brokers sociais”, 
quer dizer, pessoas que transferem informação 
e relações superando os limites (barreiras) das 
redes e dos sistemas. Neste sentido, não são 
líderes que estão “em cima” dos outros (não são 
líderes pela sua forte centralidade), e sim líderes 
que estão “entre” os indivíduos [Burt, 1999].

Adotar uma ótica de redes 
signi!ca que os atores que 
normalmente são chamados 
grupos “target” ou bene!ciários 
!nais (consumidores de drogas, 
crianças de rua, trabalhadoras 
do sexo, mães consumidoras 
de drogas com crianças etc.) 
podem ser consideradas 
também como redes e não 
como indivíduos ou grupos 
separados de seu contexto ou 
campo de relações.
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constituir essa comunidade, não o permitissem, o favorecessem ou intencionalmente 
o produzissem. Podemos chegar até ao ponto de dizer que nenhum fenômeno 
social acontece em uma comunidade local sem que seja a expressão de pelo menos 
um líder de opinião e de sua rede subjetiva (constituída pelas pessoas que estão 
interligadas a ele e que consideram sua opinião como importante – deixam-se 
in"uenciar pela sua opinião). É por esta razão que a entrada na comunidade pela 
porta dos líderes de opinião (em particular os não formais) e de sua rede (suas redes) 
é considerada como caminho principal para o conhecimento da comunidade e para 
a implementação de ações sociais que tenham sentido para a comunidade.

Quando observamos os projetos sociais, constatamos que a prática 
predominante é enfocar a intervenção quase sempre nos grupos-meta, os chamados 
bene!ciários !nais dos projetos ou dos programas: dependentes, mulheres, crianças 
de  rua, etc. Isso corresponde, ao mesmo tempo, às “necessidades” e políticas das 
instituições !nanciadoras (sejam estas públicas ou privadas, locais, nacionais ou 
internacionais) e também a uma certa cultura que percebe os fenômenos sociais 
como isolados dos contextos nos quais originam-se ou  manifestam-se, como se 
todas as causas e as consequências se limitassem às fronteiras dos indivíduos ou dos 
chamados grupos de risco.

Uma das consequências desta “cultura” é que as equipes que trabalham no 
campo são orientadas a iniciar suas atividades focalizando nos grupos-meta, que se 
convertem na principal porta de entrada nas comunidades locais e na justi!cativa 
principal da ação social, aquela pela qual tem que demonstrar e!cácia, e!ciência e 
resultados. Que os grupos-meta são um dos atores fundamentais dos processos de 
ação social é quase óbvio. No entanto, eles não são os únicos atores e, com frequência, 
não são os atores que têm mais peso na produção de sofrimento social. Por isso, faz-se 
oportuno enfocar a ação a partir do mais amplo contexto da saúde pública, que ainda 
não é su!ciente; é necessário que o horizonte dos direitos seja estendido mais além 

do alcance da saúde pública. Por outro lado, o trabalho 
com redes - e especialmente o trabalho com redes de 
líderes de opinião - se insere nos equilíbrios do poder no 
interior de uma comunidade. Por essa razão, pode ser 
percebido como uma “ameaça” por  parte dos mesmos 
líderes. Resulta como consequências “facilitadoras e 
confortáveis” para todos entrarem na comunidade pela 
porta dos grupos-meta.

Supõe-se que nem sempre é possível entrar na 
comunidade pela via principal dos líderes de opinião e de 

Quando se trabalha em 
comunidades locais de alto risco 
e alta vulnerabilidade, às vezes 
não é possível entrar pela porta 
que desejamos. Pode-se, nesses 
casos, utilizar a porta que a 
comunidade abre (os grupos-meta, 
por exemplo), sabendo que o mais 
cedo possível teremos que chegar 
a estabelecer um contato com as 
redes que constroem e estimulam a 
vida e a cultura comunitária.
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suas redes. Entretanto, isso não libera os operadores da tarefa de construir, em pouco 
tempo e com escassos recursos, as relações-rede indispensáveis para iniciar o trabalho 
e, através destas, obter as informações essenciais para planejar. Entende-se que, às 
vezes, é impossível entrar nas comunidades pela porta das redes, e só !ca aberta a 
porta dos grupos-meta. Trata-se de uma porta que se pode cruzar sabendo que, se 
não queremos continuar fortalecendo o jogo da persistência e !carmos constringidos 
no micro mundo da exclusão social, teremos que encontrar outras portas.

Construir um Dispositivo
Para a ação social (primeira parte)

O objetivo geral da fase de entrada na comunidade local 
é construir um dispositivo que permita trabalhar.

O dispositivo que se constrói está composto por um 
conjunto de redes e suas culturas, um conjunto organizado 
de recursos locais (humanos e materiais) e uma base física 
que concretiza a presença ativa do projeto nessa comunidade 
(centro de escuta, centro de baixo limiar, a presença de territórios 
comunitários, etc.).

Dispositivos para o Tratamento Comunitário

O consumo de drogas, a exclusão e as estigmatizações são possíveis porque 
existe um contexto exato que o produz, 
que o favorece ou que o permite. Sem 
este contexto, esses fenômenos não 
seriam possíveis. A hipótese sobre a 
qual se baseia o tratamento comunitário 
é que, se há contextos que produzem 
os fenômenos de sofrimento social, 
tem que ser possível também construir 
contextos que permitam reduzir, 
conter ou diminuir sua in"uência. Na 
linguagem do tratamento comunitário, 
mais amplamente na linguagem da 

Na estrutura de um trabalho clínico, utiliza-se 
uma palavra inglesa que permite diferenciar os 
dois aspectos constituintes de um dispositivo. 
Denominam-se “set” todos os elementos materiais 
do dispositivo (lugar, estrutura física, equipamento, 
vários materiais para o trabalho, os recursos 
humanos, etc.). Utiliza-se a palavra “setting” para 
indicar os aspectos culturais: conceitos utilizados, 
teorias implícitas para explicar os fenômenos (por 
exemplo, para explicar a farmacodependência), 
os métodos de trabalho e suas explicações 
(metodologia), as técnicas e as práticas, os 
programas de trabalho, etc.
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reabilitação e do tratamento, temos o costume de chamar o contexto 
do tratamento de dispositivos. Um dispositivo de prevenção ou 
tratamento é composto por diferentes elementos: (1) as redes 
comunitárias (incluindo os líderes de opinião não formais) e sua 
cultura (os conhecimentos e competências que eles têm sobre 
prevenção e reabilitação, sendo estas aprendidas através da vida 
cotidiana (informalmente) ou tenha sido o resultado de processos 
formais de treinamentos); (2) uma equipe, uma rede operativa, uma 
minoria ativa; (3) uma base no território (um centro de baixo limiar, um 

drop in, um território comunitário, um centro de escuta, etc.); (4) um equipamento 
mínimo para implementar as ações e; (5) um programa de trabalho com algumas 
atividades (o fato de trabalhar a nível não formal não signi!ca que o planejamento 
não tenha que ser muito formal).

A construção, manutenção, a transformação do dispositivo constituem uma 
atividade constante do tratamento comunitário. É importante tomar consciência 
destas características do dispositivo: nunca está acabado de!nitivamente, é dinâmico, 
sua função é servir de cenário, de contexto para que cada ator possa jogar sua peça 
e através disto entender-se e entender aos outros. São estes encontros entre atores e 
suas histórias, nesse dispositivo, com essa cultura, esses valores que produzem uma 
mudança (se necessário) ou que reforçam e dão continuidade aos comportamentos, 
às atitudes, às emoções e às representações (quando isto é oportuno). 

Construir um dispositivo para a mudança

Uma parte do tratamento comunitário consiste em construir, de maneira 
participativa, o dispositivo para o tratamento. E é através da participação neste 
processo que a comunidade conhece, aprende, torna-se competente e capaz e 
implementa ações de tratamento comunitário. Este processo de trabalho é chamado 
investigação na ação. A proposta de investigação na ação espera que a equipe entre na 
comunidade construindo o dispositivo, de maneira participativa, através da ação. Isto 
é válido, também, para as equipes que estão trabalhando no território desde antes do 
início do tratamento comunitário, o qual exige, com efeito, um dispositivo que tem que 
construir-se intencionalmente. Os elementos indispensáveis para ter um dispositivo 
são: os atores, os conhecimentos, as atividades para produzir os conhecimentos, as 
atividades que os conhecimentos produzidos sugerem aplicar (o programa), os recursos 
materiais para produzir o conhecimento e as ações do programa. A participação de 
atores comunitários e de recursos comunitários em cada um destes elementos é um 
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dos fatores que permite que este tipo de abordagem seja chamada de comunitária.
Existem modalidades de trabalho de investigação na ação que tiveram 

resultados positivos em termos de construção de um dispositivo para o 
tratamento comunitário.

Entre elas:
1 O trabalho de rua e da comunidade
2 As ações de engate (vinculação)
3 O trabalho com redes
4 As ações de construção do conhecimento

Estas ações constituem um sistema, isto signi!ca que interrelacionam-
se e in"uenciam reciprocamente ainda que, por razões práticas, possam ser 
aplicadas em momentos diferentes. Sugere-se, no entanto, considerar que 
sendo estas ações um sistema, seria recomendável a execução simultânea. 
Proceder com simultaneidade permite um respeito maior pelo "uxo da 
vida comunitária e aproxima-se mais da maneira com a qual se constrói o 
conhecimento no nível da vida cotidiana.

Trabalho de rua e comunidade

O Conceito e os Objetivos
O trabalho de rua em uma comunidade de alto risco é o 

instrumento principal de construção comunitária e de construção 
participativa do conhecimento. Este diferencia-se das outras ações 
sendo, na realidade, a base sobre a qual estas se apoiam. A rua é 
também a porta de entrada em uma comunidade: é onde os habitantes podem 
nos olhar, observar, estabelecer um contato conosco e nós com eles.

É um lugar de distâncias e intimidades, lugar onde se encontram os 
corpos e suas linguagens, onde nascem as simpatias e as hostilidades. A rua 
é o cenário da transformação ou da persistência, a rua é o lugar mais comum 
que uma comunidade tem. Por isso, entrar pelas ruas é também uma maneira 
de participar e compartilhar, uma maneira de começar a estar ali.

O exemplo 8 pode constituir uma síntese das razões e modalidades de 
execução do trabalho de rua. Talvez não inclua tudo o que pode-se fazer e nem 
respeite uma lógica formalizada, mas descreve o que acontece no trabalho 
cotidiano, descreve a ordem “natural” das coisas, ilustra como os objetivos se 
misturam (estabelecer contatos, solicitar informações, ter uma atitude que 
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respeite as linguagens comunitárias, identi!car líderes, fazer diagnósticos, 
etc.), fala de emoções, de estilos de interpretação, do papel do educador.

O principal objetivo do trabalho de rua é conhecer a comunidade, ser parte 
dela, contatar e manter esse contato com todos os habitantes das comunidades, 
incluindo aqueles do grupo-meta, ou seja, os bene!ciários !nais. Esse trabalho é 
uma das modalidades de contatar as pessoas, e nesse encontro nascem as relações. 
As relações são um elemento fundamental do dispositivo, as relações animam 
o dispositivo. Ou seja, pode-se a!rmar que o trabalho de rua consiste em viver a 
comunidade local desde a rua. 

Os Produtos
O trabalho de rua tem alguns 

produtos típicos, essenciais para o 
tratamento comunitário. O principal 
produto é a relação direta com todas 
as pessoas que vivem na comunidade 
e com os grupos mais excluídos. A 
partir destas relações, e graças a elas, 
se constroem outros produtos:

operador;
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[exemplo 8] 
Critérios para uma boa entrada na comunidade
Para uma boa entrada na comunidade é necessário que se faça antes um mapeamento do 
local com o auxílio de algum membro da comunidade, que pode ser um jovem ou uma senhora 
que mora há anos nesta área. Em seguida, através dos dados coletados pela equipe, deve-se 
fazer um levantamento das problemáticas encontradas, habilidades e potencialidades. O mais 
aconselhável é sempre começar pela parte boa, pelo que a comunidade mais gosta, pela música 
que mais se ouça nos !nais de semana, os acessos, a assistência que tem, os locais que mais !cam 
pessoas conversando, até mesmo saber quem são os amigos e os inimigos daquela comunidade, 
para que a equipe crie uma estratégia para trabalhar com os dois per!s de pessoas que há.
Um traje adequado, simples, ter um olhar discreto, dar um “bom dia”. Não deve-se bater de 
porta em porta em uma comunidade que sofre riscos com a polícia, não tira-se fotos dos locais 
e das pessoas antes que crie-se um vínculo (uma con!ança do morador com você).
Não assustar-se ao ver cenas fortes, crianças usando drogas, violência, entre outras coisas que 
acontecem no dia-a-dia do Canta Sapo. Também não leva-se muito dinheiro e não deve-se 
!car olhando as pessoas de cima a baixo. Não aparente ser melhor do que os outros. Sejam 
iguais, porque na verdade somos iguais, apesar da condição de vida, todos têm oportunidades, 
talvez uns já tiveram mais cedo, para esses outros, quem pode dar somos nós.  [Brasil 2.2]
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Com estes produtos é possível executar ações de tratamento comunitário 
(iniciando com a aplicação do SIDIEs) e, executando ações de tratamento 
comunitário, é possível conseguir, manter, reforçar e alimentar esses produtos.

Recomendações, boas práticas e riscos
Ressalte-se que um trabalho de rua de poucas horas diárias é mais e!caz 

do que muitas horas em apenas uma ou duas vezes por semana.
Durante esse processo, é necessário contatar as organizações e grupos 

que trabalham na rua, contatar os donos de negócios, lojas, etc., ou seja, todos 
aqueles que, de alguma forma, vivem e recebem pessoas que vêm da rua. 
Devemos ressaltar que os comerciantes são um “grupo-meta” especial.

É oportuno iniciar o trabalho de rua utilizando uma aliança com outros 
atores ou sujeitos que já estejam fazendo um trabalho similar. Também é 
importante que seja escolhido um território limitado, que deve ser ampliado 
muito lentamente, utilizando, para isso, uma estratégia de rede. O início do 
trabalho por meio da construção de uma rede subjetiva comunitária permite o 
desenvolvimento de maior segurança, uma vez que o trabalho de rua implica 
a presença do operador em zonas de alto risco. É essencial que os atores 
comunitários saibam qual é o sentido da presença dos educadores na rua.

Inicialmente, o trabalho de rua não possui um dispositivo de ação, o que 
pode levar à falta de clareza sobre o que deve-se fazer. O ponto aqui é que, 
normalmente, quando inicia-se um trabalho em uma comunidade, o educador já 
tem uma tarefa a fazer  ali. O trabalho de rua não tem uma tarefa especí!ca, e sim, 
a de encontrar e construir relações. É isto o que pode criar confusão no começo. 

É necessário que, durante esse trabalho, seja mantida a ótica na 
comunidade, sob o risco de focalizar-se unicamente nos bene!ciários !nais, 
esquecendo-se de todo o resto da comunidade. Isso corresponderia a uma 
institucionalização da rua.

Ações de vinculação 

O relato a seguir (exemplo 9) é uma experiência concreta de uma 
atividade que originalmente não era uma atividade de vinculação, mas que 
pode ser utilizada como tal, porque satisfaz todos os objetivos e o conceito 
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de uma atividade de vinculação. Nos fragmentos que apresentam-se abaixo, 
pode-se entender bem qual é a aposta deste tipo de atividade. A atividade 
consistiu-se em um trabalho comunitário de limpeza de uma de suas áreas.

Trata-se de um fragmento complexo onde cruzam-se atividades, motivações, 
níveis e resultados diferentes. Na seção que segue, onde encontram-se os elementos 
conceituais das ações de vinculação e seus signi!cados (objetivos, conteúdos, etc.)  
podemos encontrar elementos que nos ajudam a ler esta complexidade.

Conceito, Objetivos e Processos
Depois de ter estabelecido o primeiro contato com os atores comunitários e 

com as pessoas, é necessário que esse contato fortaleça-se e mantenha-
se no tempo. Em outras palavras, é necessário que esse contato se 
transforme em relação e, se possível, em relação de trabalho. Esta é a 
!nalidade das ações de vinculação: fortalecer o o contato estabelecido, 
começar a construir um sentido e um conteúdo comunitário (transformar 
a ação pessoal em sentido comunitário). 

Um dos produtos das relações de vinculação (seu produto 
talvez mais importante) é favorecer, fortalecer, manter, alimentar a 

Mobilização e Cidadania: Mutirão de Limpeza 

[exemplo 9] Foram conversar com o proprietário da casa de show que possui um carro de som. M. e R. 
!zeram o contato com o poder público.
P. e L. organizaram o grupo dos meninos e meninas do projeto social. R. também fez contato com uma 
jornalista que conseguiu a matéria, no intuito de uma nova nota jornalística no jornal local.
Impacto Social (a!rmações dos habitantes do bairro): “Tá precisando mesmo: é um absurdo as pessoas 
jogarem lixo no Parque Ambiental!”. “Gente que faz isso é raro. Achei bonita a atitude”. “Essa pessoa está 
bem disposta. Boto fé nele!”. “Eu é que não vou limpar nada. Isso é trabalho pra Prefeitura!”. “O bairro 
estava precisando de gente como essa: disposta a conscientizar. Aqui em frente de casa, às vezes, tem um 
cheiro horrível. Lixo que jogam sem necessidade. O carro passa 3 vezes por semana!”.
Avaliação da equipe e dos participantes: a parceria com o poder público enriqueceu nosso Mutirão 
da Limpeza. Os meninos do projeto social estão muito interessados em contribuir para a execução das 
tarefas. Perguntam antecipadamente como poderão contribuir para a próxima tarefa. Um funcionário 
do supermercado veio também participar do nosso mutirão. 
As crianças acolheram melhor a nossa proposta, unindo-se a nós durante o mutirão. Alguns adultos 
acolheram com indiferença. “Amanhã estará tudo sujo de novo, não adianta.”
Um resultado: a Comunidade está percebendo que tem gente interessada no bem-estar de todos 
e estão atuando para isso. E acredita que são educados, simpáticos, pacientes para conscientizar. As 
crianças estão entendendo melhor a importância de manter as ruas limpas, não jogando lixo nenhum 
no chão. [Brasil 2.3]
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participação comunitária. Não trata-se 
só da participação nas atividades do 
projeto, e sim de uma posição perante 
ao que acontece na comunidade: 
vencer a indiferença em relação as 
di!culdades da comunidade e de 
alguns de seus atores.

As ações de vinculação são um 
dos instrumentos privilegiados de 
trabalho na investigação na ação e, por 
consequência, constituem a base do 
trabalho de diagnóstico comunitário 
(veja mais adiante a descrição de SIDIEs).

O objetivo imediato destas ações 
é realizar ações concretas de prevenção 
ou assistência imediata, direcionada 
a toda comunidade ou  parte dela, ou a pessoas ou grupos pertencentes ao 
grupo-meta, com o !m de melhorar suas condições de vida.

Pode-se alcançar este objetivo através da realização das seguintes ações:

tornar conhecida sua posição a respeito de um assunto de utilidade 
para a comunidade, organizar uma mesa de encontro e debate sobre 
argumentos da vida comunitária, abrir um centro de baixo limiar;

no Sistema Nacional de Saúde;

se o uso correto do preservativo ou os riscos relacionados ao uso de 
drogas; 

ou contribuir para as organizações de festas comunitárias; 

parque para que as crianças possam utilizá-lo para brincar, colocar um 
banheiro público para os moradores de rua.
As atividades de vinculação têm um objetivo tático, imediato, e um 

objetivo estratégico de fundo. Porém, a  longo prazo, tem que começar a 
conseguir resultados desde o princípio. O objetivo tático é fazer, junto com a 
comunidade ou com alguns de seus membros, algo que seja concretamente ou 

[exemplo 10] “Ao saber que a mãe de quatro 
jovens havia esfaqueado o ex-marido e pai das 
crianças e fazia intenso uso de crack, procurei, 
com consentimento do Sr. H., o Conselho Tutelar e 
solicitei ajuda para matricular as crianças na escola. 
Todavia, sem resposta deste Conselho, procuramos 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e fomos orientados a apresentar 
uma queixa na Vara da Infância e Juventude, mas 
não foi necessário, pois o Conselho Tutelar visitou 
a ocupação e, um mês depois, mães começaram 
a fazer a matrícula das crianças nas escolas do 
bairro.” O fato acima, nos remeteu a mais uma 
ação de vinculação, pois precisamos organizar as 
famílias e conscientizá-las sobre a importância da 
participação na escola e condicionar a matrícula 
ao atendimento no Ponto de Cultura à inscrição nas 
escolas.  [Brasil 2.4]
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simbolicamente útil para a comunidade, de imediato. O objetivo estratégico é 
construir e fortalecer relações que conduzam a construção de redes, sendo que 
estas são o fundamento do dispositivo do Tratamento Comunitário. Os objetivos 
táticos sem os objetivos estratégicos são considerados assistencialismo cego. 
Os objetivos estratégicos sem os objetivos táticos são como semear fumaça e 
neblina (smog, diziam os ingleses).

Di!culdades
As ações de vinculação são necessárias. É importante que sejam 

utilizadas para abrir o campo da ação e não para fechá-lo. Isto acontece quando 
concentramos todos os esforços unicamente na sua execução.

As ações de vinculação podem focalizar a ação da equipe exclusivamente 
sobre necessidades imediatas do grupo-meta, fazendo-a perder a dimensão 
comunitária. 

Podem ser tipicamente assistencialistas e, por consequência, produzir 
dependência passiva.

Boas práticas e lições aprendidas
Realizar as ações de vinculação em aliança com outros atores comunitários 

(outra instituição e organização, líderes formais ou informais, etc.). 
As ações de vinculação são 

uma excelente ocasião para construir 
alianças com outros parceiros 
(partners) na comunidade e com 
outros atores comunitários. 

Favorecer sempre a 
participação do maior número e da 
diversidade mais alta possível de 
atores comunitários.

Identi!car ações exatas, 
pontuais, em resposta às demandas 
manifestadas e utilizar o trabalho de 
rua para identi!car estas demandas.

Os melhores resultados 
obtêm-se quando, em uma mesma 
ação de vinculação, são encontrados 
aspectos organizativos, de educação 

[exemplo 11] A Madrugada Ativa. 
“Iniciamos, no mês de Janeiro de 2010, 
uma parceria com o Poder Público, através 
da qual desenvolvíamos nossas atividades 
nos Territórios Jovens, em dois bairros. 
Através desta parceria, uma vez por mês, 
a equipe promove a Madrugada Ativa, 
com ações de cultura, lazer e esporte que 
ocorrem às sextas-feiras, no período das 
22h00 às 03h00 da manhã. Tal atividade 
tem a intenção de diminuir o uso de drogas 
entre jovens de comunidades vulneráveis, 
promovendo espaços saudáveis de 
divertimento.
A participação dos jovens daqueles bairros 
era muito grande. Também realizávamos 
as atividades de cinema, torneios de truco, 
torneios de futebol, aulas de hip-hop, aulas 
de axé, teatro de rua, todas voltadas aos 
jovens e adolescentes das comunidades.”  
[Brasil 2.5]
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não formal, de saúde, assistência imediata e animação sociocultural. 
O resultado (produto) das ações de vinculação é importante. Entretanto, 

seu impacto (permanência do efeito no tempo e produção de outros efeitos) 
depende da qualidade do processo.

É útil que os bene!ciários das ações de vinculação “paguem” por elas, 
ainda que seja de maneira simbólica ou através de serviços à comunidade. 

As ações de vinculação não têm que ser realizadas só nas fases iniciais 
de um projeto ou programa, e sim, periodicamente e repetidamente. A 
necessidade de repetir devido ao fato que a participação comunitária é um 
resultado muito difícil de se conseguir, e a motivação para participar não é 
constante, vive fases que se alternam com altos e baixos. 

Ações Organizativas 

Um exemplo das ações organizativas pode ser “a política de drogas 
desenvolvida em um município brasileiro”. Neste caso, considera-se que a 
comunidade local corresponde à dimensão de todo o município cidadão.

Conceito, objetivo e processos
O sentido das ações organizativas é contribuir para que os atores 

comunitários adotem formas organizadas de resposta às suas necessidades 
ou problemas. Isto implica que, por um lado, reconheçam-se e valorizem-se 
as respostas que as comunidades locais estão produzindo e que enriqueça-
se através de formas organizativas, 
permitindo a articulação entre 
atores, criando sinergias e alianças. 
Isto é, ter um campo comum 
e organizado de respostas. A 
!nalidade destas atividades pode 
ser a organização da demanda e 
dos recursos comunitários para 
produzir um encontro maior entre a 
demanda e oferta de serviços.

Com respeito ao processo 
de implementação, as ações 
organizativas, como todas as 
outras ações de vinculação, têm 
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[exemplo 12]  Política De Drogas
A política de drogas foi desenhada com base na proposta do tratamento comunitário, isto é, buscou conhecer as 
redes e serviços existentes no município e criou uma interação entre elas. Uma atuação articulada e complementar 
que atuara em 10 bairros da cidade. 

Os princípios fundamentais
1- Frequência e permanência: nos 10 bairros serão desenvolvidas atividades diárias por no mínimo 3 horas e estas 
se repetirão.
2- Investigação: durante o processo de atuação, uma ouvidoria atuará para conhecer o diagnóstico da cidade, no 
que diz respeito às demandas, comportamentos e propostas.
3- Atuação em sistema e não através do serviço: os serviços, projetos e instituições são elementos da proposta que 
devem se articular com as redes comunitárias, as redes operacionais e as redes subjetivas dos usuários. 
4- Recursos: todas as situações, grupos, instituições, serão transformadas em recursos fazendo assim um processo 
ágil de transformação.
5- Diversidade no grau de exigência dos serviços: oferecendo-se, assim, a possibilidade de maior aderência da 
população de usuários do serviço.
6- Acompanhamento integrado de casos: três ou mais instituições e grupos comunitários farão o acompanhamento 
dos casos, ampliando, assim, a possibilidade de sucesso e diminuindo a resistência dos usuários.

Objetivos Estratégicos
Sensibilizar e mobilizar todos os atores sociais envolvidos;
Reconhecer, formar e fortalecer as redes; 
Articular os atores sociais, os recursos e serviços comunitários;
Oferecer oportunidades para que os indivíduos que usam drogas encontrem alternativas para a rede!nição do seu 
projeto de vida e melhoramento da qualidade de vida;
Acompanhar e avaliar todas as intervenções através do gerenciamento integrado.

Atores da política
Equipe Volante: equipe que circula entre todas as comunidades e tem como principal função a escuta e o diagnóstico.
Equipe Local: são os atores da comunidade e atuam como base para a proposta de atenção comunitária.
Equipe de Apoio: são as instituições que já existem no município como Comunidades Terapêuticas, CAPS AD, 
ambulatórios, hospitais, etc.

Atividades: 
Mapeamento e articulação entre redes. 
Consultório de Rua: realiza uma rotina de atividades e intervenções psicossociais e educativas na rua, junto aos 
usuários de drogas. Distribuem preservativos, cartilhas e material instrucional.
Escuta-Tenda: uma tenda montada em cada comunidade com psicólogo e assistente social, duas vezes na semana 
para escuta local.
Redutores de danos: grupo de redutores que desenvolvem atividades de acolhida e informação a usuários de drogas.
Teatro: grupo de teatro que atua nas comunidades e nas escolas.

Atuação Interdisciplinar: Comitê Gestor
Um grupo intersecretarial receberá uma formação em gestão integrada de casos e, a partir deste momento, passará 
a desenvolver atividades de supervisão do trabalho da rede.

Fases da implementação
Fase 1: formação dos atores locais, volantes e apoio
Fase 2: mapeamento e diagnóstico comunitário
Fase 3: mobilização e integração de atores
Fase 4: atividades da equipe volante
Fase 5: implantação das tendas-escuta
[Brasil 2.6]
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objetivos táticos e objetivos estratégicos. No exemplo reproduzido no início 
desta seção, pode-se considerar que o objetivo tático é executar ações de 
tratamento comunitário no município. O objetivo estratégico é construir uma 
rede de recursos comunitários, na qual se incluem os setores institucionais 
(setor público), as instituições da sociedade civil e os recursos comunitários 
não enquadrados em entidades institucionalizadas (os cidadãos com 
conhecimento, habilidades, capacidades, vontade e motivação para trabalhar 
de maneira organizada).

Recomendações, Di!culdades e Boas Práticas
Em geral, é difícil encontrar uma comunidade local na qual não exista 

nenhuma forma de resposta organizada (instituições públicas ou organizações 
da sociedade civil). Aquilo que é menos frequente encontrar é que existam formas 
organizadas de resposta dos grupos mais excluídos e expostos à situações de alto 
risco. Ainda menos frequente é encontrar experiências e modelos de resposta 
nos quais encontrem-se associados e aliados atores das instituições do Estado, 
das organizações da sociedade civil e dos grupos de populações excluídas. O 
problema que enfrentamos é sempre o mesmo: combinar processos de cima 
para baixo com processos de baixo para cima.  

Em consequência, pode-se pensar que uma das formas para produzir 
estas sinergias pode ser: (1) construção da rede de recursos comunitários 
(ver mais adiante a seção sobre redes); (2) formalização de agrupamentos de 
pessoas excluídas que existem na comunidade; (3) encontro entre grupos de 
excluídos e prestadores de serviços. 

A organização das populações excluídas é um passo necessário na 
construção de um dispositivo de tratamento comunitário. O fato que estas 
populações não estejam organizadas é uma das características de base de 
serem excluídas. O fato de poderem organizar-se permite que o encontro 
entre demanda de serviços e oferta se dê em um nível de igualdade, e não de 
dependência assimétrica.

 Neste trabalho de organização local, é prudente levar em consideração 
algumas di!culdades. Os territórios de alto risco são também territórios de 
alta organização local (ainda que isto possa não aparecer); no entanto, esta 
organização responde aos interesses de poucos líderes locais. É impossível 
produzir uma organização sem produzir liderança. É importante que os 
educadores utilizem sua liderança para favorecer o processo, não para 
apoderar-se dele.
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Boas práticas observadas:
- Se a organização de grupos informais baseia-se em práticas concretas, 

necessidades claras, manifestas, alcançáveis, etc., é mais provável que os 
resultados sejam positivos. 

- Combinar trabalho organizacional com trabalho de educação não 
formal permite que as pessoas entendam o sentido da organização que se 
constrói e estejam conscientes de seu impacto nos resultados das ações. 

- Articular estes tipos de ações com o SIDIEs e vice-versa.  Quando 
criam-se organizações novas, estas encontram resistências e oposições de 
organizações antecedentes. O papel da equipe é de mediação e apoio para 
fortalecer sinergias e diminuir o impacto dos narcisismos dos atores locais 
(necessários na fase de formalização, mas danoso na fase de interconexão com 
outros atores locais). 

Constatações: o trabalho organizativo é indispensável e toma muito 
tempo. Os melhores resultados obtêm-se quando, em uma mesma ação de 
vinculação, encontram-se aspectos organizacionais, de educação não formal, 
de saúde, assistência imediata e animação sociocultural.

Ações na Área da Saúde

Reproduzimos uma ação de vinculação na área da saúde: a distribuição 
de preservativos em uma comunidade local de trabalho sexual. 

[exemplo 13] 
Objetivos: Distribuição de preservativos durante a semana. Educar os usuários sobre 
o uso e o cuidado que se deve ter com o preservativo. Trabalho de rede para favorecer 
o abastecimento de preservativos. Distribuição de folhetos informativos e materiais 
educativos na área da saúde sexual.
Descrição do processo: São distribuídos preservativos (quatro por pessoa), duas ou três 
vezes a semana, entre 10 e 15 usuários de drogas por vez. Usa-se um registro de cada usuário 
a quem se dá preservativos com seu nome, idade, sexo, quantidade de preservativos, data 
e assinatura. Têm-se convênios com o Poder Público, que fornece os preservativos. Faz-
se uma o!cina sobre o uso correto do preservativo.  São distribuídos folhetos, os quais 
informam o cuidado e o uso correto do preservativo e prevenção de DST.
Grupo-meta: Pessoas gravemente excluídas, consumidoras de drogas, que moram na rua 
ou em risco de rua, que têm relações sexuais em contextos de risco, sem proteção e sob o 
efeito de drogas.
Di!culdades: No trabalho de prevenção universal, indicada e seletiva de DST e HIV, 
a distribuição de preservativos di!culta-se pela falta de fornecimento por parte das 
instituições encarregadas. Estas instituições também padecem da falta de preservativos de 
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distribuição gratuita.
Boas práticas: Distribuir preservativos duas vezes por semana. Vinculação com instituições 
que os forneçam. Fazer esta atividade de maneira constante e rotineira e estabelecer, aos 
usuários, também o hábito do uso do preservativo. 
Lições aprendidas: No trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com 
consumo de drogas, as atividades sexuais são muito contínuas, principalmente entre os 
jovens. Portanto, a distribuição de preservativos contínua deve ser acompanhada de uma 
investigação, acompanhamento e educação sobre a sexualidade.
[México 2.4]

Conceito, objetivos e processos
O principal objetivo das ações de vinculação nessa área é melhorar as condições 

de saúde das pessoas gravemente excluídas e expostas a altos riscos, particularmente 
crianças e mulheres. E é justamente pelo trabalho de rua que se identi!cam quais 
as necessidades mais importantes desse público. É importante ressaltar que, nesse 
processo especí!co, devem ser desenvolvidas ações, mesmo que não identi!cadas 
nas demandas explícitas da população excluída como, por exemplo, prevenção de 
HIV-AIDS, prevenção de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis), orientação sobre 
uso seguro de drogas, sexo seguro, autoproteção contra abuso sexual (menores e 
mulheres) e orientação para alimentação, em particular para as crianças.

Recomendacões, di!culdades e boas práticas
É importante, nesse percurso, ter uma assessoria médica ou de enfermaria, 

assim como possuir uma conexão direta e e!caz com um centro de saúde ou 
hospital próximo. Recomenda-se, também, articular esses tipos de ação com o 
SIDIEs e vice-versa.

É indispensável que os educadores tenham um conhecimento técnico de 
bom nível (não especializado necessariamente) sobre HIV-AIDS, DSTs, prática de 
sexo seguro, drogas (tipos, efeitos, uso seguro), primeiros socorros, consequências 
psicológicas de abuso sexual grave e violência 
grave (especialmente contra mulheres e 
menores), bem como de gestão de situações 
pós-traumáticas. Também é necessário ter um 
equipamento mínimo de auxílio à saúde como 
desinfetantes, algodão estéril, preservativos, 
água destilada, seringas, gazes, curativos, etc.

As ações de vinculação na área da saúde 
encontram di!culdades comuns, como 
vencer as resistências culturais, ideológicas, 
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psicológicas para certas formas de ajuda preventiva (assistência e educação). 
Também é comum encontrar di!culdades para ter-se uma colaboração e!caz e 
e!ciente por parte de instituições ou atores de saúde locais.

Percebe-se, nesse campo, que quando se resolve a situação de emergência 
na qual a pessoa está inserida, ela tem a tendência de voltar à situação de risco.  
Por esse motivo, é essencial articular a ação na área da saúde com um processo de 
educação básica. Deve-se atentar para que as ações nessa área não modi!quem 
a estratégia de trabalho da equipe, produzindo um descolamento da intenção 
original, que é o fator educativo (educação não formal). Por esse motivo, é 
fundamental que sejam de!nidos claramente os limites das ações de assistência.

As ações de vinculação na área da saúde envolvem serviços que são 
essenciais para a melhoria e manutenção da qualidade de vida das pessoas 
gravemente excluídas ou em situação de violência extrema. 

As palestras sobre diversos temas de saúde, realizadas pela equipe de trabalho, 
visam garantir o acesso da comunidade à informação, prevenção e sensibilização da 
demanda. Também podem ser realizadas terapias em grupo sobre álcool e drogas, 
bem como implantados grupos de autoajuda, onde também são realizadas, pelos 
parceiros, outras ações de saúde como aferição de pressão, exames de diabetes, etc.

As ações na área da saúde demonstram ótimos resultados, como 
aumento no uso de preservativos por parte da comunidade em decorrência da 
acessibilidade e boa adesão das pessoas às palestras e aos grupos. É desejável que 
sejam fortalecidas as ações em conjunto com o Poder Público e universidades, 
bem como o acompanhamento conjunto de casos de saúde complexos.

Ações e processos de educação não formal 

Apresenta-se, aqui, uma atividade de educação não formal que pode ser 
utilizada como atividade de vinculação em uma comunidade local. É uma boa 
prática de aprender a empreender fazendo uma atividade produtiva em uma 
comunidade aberta.

[exemplo 14]  Gerando Renda 
Conceito: Inclusão social abrange, também, inclusão econômica. É importante que 

se reconheçam as habilidades e potencialidades individuais e comunitárias, a capacidade 
destas potencialidades articularem com as potencialidades do outro e com os recursos 
comunitários. A inclusão econômica inicia-se no processo de reconhecimento de habilidades e 
na concretização desta habilidade através de um serviço ou um produto. Gerar renda é poder 
perceber que sua habilidade tem valor para outros. 
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Processo: A tarefa consiste em realizar uma ação empreendedora de geração 
de renda criada pelos próprios participantes. A atividade deverá ser planejada e 
executada durante uma semana e deverá, além de gerar renda, ter impacto social e 
ambiental no bairro.

As experiências: Combinamos realizar um bazar e um bingo. Nosso amigo 
L., dono da sapataria, nos ofertou muitas sandálias. Nossos amigos R. e J. também 
doaram algumas roupas e sapatos. A equipe foi logo ao bairro, perguntar se o pessoal 
aceitava fazer o evento no meio da rua, utilizando a calçada da frente de algumas casas. 
Todo mundo acolheu. Combinamos com o C. para ver a iluminação e com o DJ para 
ajudar no som.  A L. tentou conseguir tocadores para que as cantoras cantassem, mas 
acabamos sem ter música ao vivo, porque no dia teve um velório bem pertinho. Por este 
motivo, adiamos. Os meninos do Projeto se pronti!caram a divulgar e vender os cartões 
de bingo. A ONG levou as cadeiras, TV para passar ao pessoal a apresentação da tarefa, 
com DVD, caixa de som e microfones. Pedimos emprestadas as peças para gritar o bingo. 
Esta atividade nos ajudou.   [Brasil 2.7]

Conceito, objetivos e processos 
O objetivo dessas ações é realizar breves processos de educação 

não formal em áreas de necessidades de!nidas junto com os membros da 
comunidade ou de um de seus grupos: jovens, mulheres, idosos, etc., devendo 
ser articuladas a partir de soluções ou respostas concretas às necessidades 
deste grupo. 

A partir da identi!cação de uma necessidade especí!ca, inicia-se a 
construção participada de um processo de educação não formal, por meio de 
jogos, animações, teatro, vídeos, discussões, diálogos, visitas guiadas, etc., e de 
instrumentos como pan"etos, fotos, materiais para explicar e ilustrar situações 
e casos, etc. É necessário manter uma avaliação constante durante o processo 
e ao !nal dele.

Recomendações, di!culdades e boas práticas
Deve-se utilizar o trabalho de rua e a relação informal como uma estrutura 

privilegiada da educação não formal, bem como levar em consideração problemas 
ou situações concretas, bem de!nidas, limitadas e observáveis. A experiência ou 
iniciativa deve ser difundida para outros atores da mesma comunidade. É muito 
interessante que os bene!ciários !nais do processo participem diretamente da 
fase de planejamento e de construção do processo e dos instrumentos utilizados, 
além de se deixar sempre os resultados positivos muito evidentes para todos. 
Essas ações devem ser articuladas com o SIDIEs e vice-versa.

Devemos deixar claro que na educação não formal (que tem relação 
com o dispositivo), o método e a linguagem têm resultados positivos se 
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respondem a uma necessidade imediata, atual e bem de!nida da pessoa ou 
a uma ação que ela está fazendo naquele momento. Deve-se observar que os 
bene!ciários !nais estão mais acostumados a receber ajuda do que a participar 
da construção de respostas, assim como as equipes estão mais acostumadas 
a dar respostas do que trabalhar junto com os bene!ciários !nais e, com 
eles, encontrar as respostas. O ideal é que a resposta seja encontrada nessa 
interação entre equipe e bene!ciários !nais, impedindo que a avaliação das 
necessidades educativas da comunidade seja o produto da leitura da realidade 
feita exclusivamente pela equipe. 

Também é notável que os operadores com alto grau de formação 
pro!ssional podem ter tendência a formalizar os processos e dispositivos 
utilizados na educação não formal, prejudicando o alcance da realização desta.

Algumas ações de educação não formal devem ser desencadeadas 
incentivando a aprendizagem através da utilização de espaços cotidianos, 
melhoria da autoestima, facilitando o acesso à informação e cultura, diminuindo 
o analfabetismo, despertando competências e habilidades, incentivando a 
leitura e o retorno à escola formal, entre outros benefícios. 

São ações de educação não formal que podem ser aplicadas: o!cinas de 
capacitação e reaproveitamento de materiais recicláveis, cursos de pani!cação, 
palestras sócio-educativas, rodas de conversas, reuniões com grupos, o!cina 
de rádio, jornal mural, cruzadinha, bibliotecas e “revistecas”, aulas para inclusão 
digital, aprendizado não formal em atividades domésticas e educação lúdica 
em brinquedotecas.

Na área das ações de educação não formal, encontramos também 
problemas que precisam ser enfrentados, como a di!culdade para sensibilizar 
os membros da comunidade a participarem das atividades, di!culdades 
para conseguir recursos para manter as ações e di!culdades para envolver 
educadores nesse processo.

Animação e iniciativas culturais
Conceito, objetivos e processos
As atividades culturais são o contexto no qual se 

pode ver como uma comunidade vive o que efetivamente 
é comum, o que pode ser posto em comum, aquilo que faz 
desse agrupamento de pessoas uma comunidade. O que 
tem em comum? Rituais, mitos, contos, representações de 
si e de outros, possibilidades admitidas de transgressão, 
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transgressões não permitidas na vida cotidiana, valores, antivalores, sentidos 
e sem sentidos, o prazer e suas formas, também a dor e suas formas, tristeza 
e gozo, os dramas, a inimizade e a amizade, a exclusão, a estigmatização, a 
inclusão e a cura, o gênero e suas diferenças, a sexualidade, os corpos, seus 
desejos e seus temores, o nascer, viver e morrer, o que transcende o cotidiano 
e o imediato, o simbólico. As celebrações culturais (festas e rituais religiosos 
e civis, de gangues, grupos ou redes, ou de toda a comunidade, etc.) são as 
maneiras principais de fazer as comunidades ou de mudá-las, se necessário. 

Por esta razão, o motivo (objetivo) principal das atividades culturais 
é construir, manter, fortalecer, curar e sanar a comunidade. Se falamos de 
tratamento comunitário, então as formas culturais da celebração, dos rituais e 
dos jogos religiosos e civis podem ser as terapias mais indicadas. 

A equipe e a rede operativa podem viver estes processos de duas formas. 
A mais simples é participar ativamente da implementação das atividades 
culturais, recreativas, etc., que cada comunidade local tem, sendo estas 
realizadas junto às famílias, ao bairro ou a comunidade inteira. Através da 
participação nestas atividades, os membros da equipe e da rede operacional 
são reconhecidos. Eles constroem sua identidade como pertencentes a essa 
comunidade e, talvez, como líderes não formais da mesma. A mais complexa 
é a de propor atividades culturais e recreativas. Isto pode ser possível desde o 
inicio, no entanto, é mais indicado primeiro participar da vida da comunidade 
antes de propor este tipo de atividade. 

Recomendações, di!culdades, lições aprendidas
É interessante, como componente do processo, que sejam promovidas 

formas de animação (como teatro de rua, jogos, etc.), por meio das quais se 
proponha a elaboração de alguns dos temas populares identi!cados na 
cultura daquela comunidade (como a relação homem x mulher, educação das 
crianças, abuso de álcool e outras drogas, etc.).

Também é interessante que membros do grupo-meta (bene!ciários 
!nais) sejam incluídos no planejamento e na realização dessas iniciativas, que 
devem ser experiências de educação não formal.

Temas emergentes e fortes na vida comunitária, como a morte, o 
nascimento, a família, a violência, a relação com instituições, são veiculados por 
processos de elaboração cultural comunitária, dos quais é importante participar. 
Esses temas e formas de elaboração devem ser elementos essenciais de iniciativas 
de animação propostas pela equipe (como teatro popular, por exemplo). 
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É importante articular esses tipos de ações de animação e demais 
iniciativas culturais com SIDIEs e vice-versa.

Observamos que a equipe pro!ssional pode ter “freios” ideológicos 
ou “preconceitos exagerados” em relação às formas culturais populares, 
prejudicando a capacidade da equipe de absorver os elementos culturais daquela 
comunidade e a implicação destes elementos nos processos de animação.

Essas ações de animação e cultura podem ser, por exemplo, festividades 
culturais típicas, cujo objetivo é fortalecer a cultura popular, como festa junina, 
dia das mães, Natal, etc., ou atividades de entretenimento de cunho educativo, 
como, por exemplo, cruzadinhas, sessões de !lme, grupos de música, dança, 
teatro, jogos, etc.

A participação em campeonatos, visitas a musicais e teatros, o incentivo 
à espiritualidade e comemoração de datas especiais são, também, formas 
de ação cultural que podem ser incentivadas. Nesse processo, é interessante 
trabalhar conceitos de maneira lúdica, buscar a ampliação do acervo cultural 
e o resgate da própria cultura. Há di!culdades que precisam ser superadas, 
como, por exemplo, incentivar a comunidade a participar das ações culturais, 
bem como articular o grupo com a comunidade local para o desenvolvimento 
de ações de animação cultural.

Ações de assistência imediata 

[exemplo 15] 
“Quatro vezes por semana vem uma organização da igreja cristã que, há 

anos, entrega comida aos habitantes de rua na comunidade. Eles !cam ali na 
esquina, os habitantes da rua chegam, fazem !la e recebem sua comida. Depois 
de meia hora, vão embora. Mais tarde, na grama do parque, ao redor das árvores 
ou diretamente no chão da rua, há pratos meio vazios, comida jogada no chão. 
Os vizinhos reclamam faz tempo. Pensamos em nos reunir com essa organização 
e falar sobre o assunto. Concordamos com eles que eles garantiam a comida e nós 
garantíamos que os habitantes da rua pudessem lavar as mãos antes de comer, 
que recebessem comida os que efetivamente precisassem e que, pouco a pouco, 
não houvesse desperdício de comida. Íamos, também, procurar umas bolsas para 
recolher o lixo, de maneira que o parque !casse limpo. Enquanto os habitantes 
estavam na !la, esperando sua vez, tínhamos a possibilidade de falar com eles, de 
saber sobre sua condição, de convidá-los ao centro de baixo limiar e de informar 
sobre as atividades que fazíamos. Foi um bom acordo. Esta atividade transformou-
se em um momento no qual a comida era uma coisa necessária e, ao mesmo tempo, 
um pretexto para fortalecer o trabalho de rua e o contato com as pessoas da rua e 
toda a comunidade”. [México 2.5]
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Conceito, objetivos e processos
Em todas as comunidades de alta exclusão e vulnerabilidade existem 

necessidades urgentes que têm que ser atendidas de forma e!caz. Estas 
necessidades precisam também da resposta imediata. Quando falamos de 
atividades de assistência imediata, referimo-nos a este tipo de necessidade 
que estão aos olhos de todos. 

Constatamos, por outro lado, que estas necessidades às vezes são 
atendidas. No entanto, a maneira com a qual são atendidas produz efeitos 
colaterais que, em vez de resolver a necessidade, criam outras. A consequência 
é que não se trata somente de enfrentar e dar respostas claras e e!cazes a 
estas necessidades, mas também evitar produzir efeitos colaterais que levam 
às outras necessidades, às quais tem que responder.

Às vezes, o simples desejo de ajudar é uma ilusão que cria outras ilusões. 
O desejo de ajudar deve ter uma base sólida na rede de recursos comunitários.

Recomendações, boas práticas e di!culdades
A melhor forma de ajuda imediata é a presença, a escuta, a disponibilidade 

de ajudar, a busca conjunta de uma resposta entre a equipe e o bene!ciário !nal. 
Contudo, em alguns casos, é difícil distinguir entre a necessidade real e a necessidade 
!ctícia. Quando se identi!ca uma necessidade real, deve-se buscar orientar e 
informar a pessoa portadora dessa necessidade, fortalecendo uma relação com ela, e 
acompanhar o processo de forma que a necessidade daquela pessoa (sua demanda) 
encontre uma resposta. A ação deve ser completada com um acordo verbal de se 
manter o contato.  Deve-se tomar cuidado para que as ações de assistência imediata 
não produzam ou reforcem o assistencialismo e a dependência passiva.

Na fase inicial das ações 
de assistência imediata, deve-
se privilegiar o uso de recursos 
comunitários, mais do que de 
recursos próprios. 

O atendimento das 
necessidades emergenciais 
deve sempre ser encarado 
como apenas uma etapa 
de um processo mais 
amplo. Vemos que algumas 
necessidades dependem de 
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ações mais amplas e de respostas através de políticas públicas, pelas quais se 
devem trabalhar. 

É interessante que algumas alternativas sejam construídas em conjunto com 
os bene!ciários !nais das ações. Esse ato pode impedir que ocorra acomodação 
dos bene!ciários na busca de respostas a problemas do dia-a-dia. Em muitos casos, 
eles percebem as ações, equivocadamente, como favores, e não como direitos.
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Conceito

Ao entrar na comunidade, é necessário criar um cenário 
de segurança mínima onde se possa trabalhar, pois, em 
situações de extrema exclusão, violência grave, pobreza, 
organização social baseada em processos de resiliência e sobrevivência, pode ser 
impossível iniciar ações que garantam a segurança do próprio operador, da pessoa 
ajudada da comunidade e dos resultados.

Este cenário de segurança mínima é uma das caraterísticas fundamentais 
daquele produto que chamamos “dispositivo” ou “set”, em referência a um 
conjunto de elementos que permitem a resposta da pergunta: com quais recursos 
o operador pode fazer o que deseja fazer, !cando seguro ele e as pessoas com as 
quais ele vive, a experiência do fazer juntos?

O trabalho na comunidade foi iniciado porque nenhuma organização 
ou instituição pode resolver sozinha os problemas que se encontram em 
uma comunidade. O tratamento comunitário parte do princípio que só com a 
participação da própria comunidade e com seus recursos, é possível melhorar 
algumas de suas situações e suprir, de forma positiva, algumas de suas necessidades.

Na proposta do tratamento, se considera a comunidade como um 
conjunto de redes que se interrelacionam, também, como um sistema. São 
essas redes e suas lógicas de interrelações que compoem os principais recursos 
de uma comunidade, o seu dispositivo.

O tratamento comunitário tratará de construir um conjunto de redes que 
permitem que as ações em prol da melhoria da comunidade sejam realizadas, 
e apresentem não só resultados positivos para os bene!ciários imediatos, mas 
também para toda a comunidade. A existência de um dispositivo que funcione é o 
primeiro resultado e o primeiro impacto na comunidade.

Boas práticas
Entendemos que as redes são os fundamentos do dispositivo de trabalho, 

da mesma forma que elas foram fundamentais no dispositivo de produção do 

O ENCONTRO COM A COMUNIDADE

Um dispositivo seguro
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sofrimento social, da exclusão em todas as suas formas.
É oportuno considerar as redes comunitárias que constituem o dispositivo 

do tratamento como se fosse nossa casa. Nossa casa tem que ser limpa e 
reorganizada todos os dias. Todos os dias temos que fazer, pelo menos, uma 
ação de limpeza e reorganização. Pelo menos arrumar a cama, os pratos onde 
comemos. E, pelo menos uma vez por semana, varrer o chão, lavar a roupa. 
Fazer essas ações da vida cotidiana permite que nossa casa seja acolhedora, 
fácil de viver, um lugar onde possamos receber os nossos amigos e amigas, 
fazer festas e viver o nosso dia-a-dia. 

A nossa casa é feita de materiais que podem ser afetados pela chuva, o 
calor e o frio e, também, pelo nosso descuido. Às vezes é necessário reparar as 
coisas que se quebram. Se uma gota de água cai do teto e não controlamos 
imediatamente, em poucos dias se transforma em um jato que inunda tudo 
e o desastre é maior. Temos que subir no teto, ver qual é o problema, trocar o 
telhado se for necessário. E temos que trocar rápido.

Quando nasce um !lho, é necessário acrescentar um quarto, dividindo 
em dois o já existente, reorganizando os espaços e redistribuindo os 
equipamentos (mesas, cadeiras, camas, etc.). Nossa casa não é um objeto !xo, 
é viva, é dinâmica, embora às vezes se mexa lentamente.

 As redes que constituem nosso dispositivo de trabalho são como a 
nossa casa: precisam de cuidados cotidianos e cuidados adicionais, precisam 
ser limpas, reorganizadas e, quando se quebram, são necessários repararos 
e, quando for preciso, devemos reestruturá-las, modi!cá-las ou produzir 
novas. Este é o nosso trabalho de todos os dias: cuidar, proteger, fortalecer, 
desenvolver e reparar o dispositivo de trabalho.

Quais redes

Mencionamos que as redes são construídas desde o momento em que 
colocamos o primeiro pé na comunidade. Este será o sistema de alianças que 
favorecem e fortalecem as ações concretas de serviços prestados pelos operadores 
aos bene!ciários !nais (grupo-meta).  A construção do dispositivo/rede deve seguir 
alguns passos que serão convenientes respeitar na ordem que se ilustrará daqui 
a pouco. Ao mesmo tempo é útil levar em consideração, como observamos em 
outros momentos, que as coisas na vida real do trabalho comunitário acontecem 
todas ao mesmo tempo, então pode ser difícil respeitar os passos do processo. 
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Por esta razão, ainda que a recomendação de continuar o proceso segue 
sendo válida, recomenda-se também saber adaptar-se à "uidez dos contextos 
de vida. Porque esse rio corre pela sua própia força e nós temos que aprender 
a navegar no seu leito.

A consequência é que os passos do processo que ilustraremos são um 
mapa mental que serve aos operadores para orientarem-se no seu trabalho, 
para reorganizar os contatos, as relações e dar um sentido em função do 
dispositivo que é necessário produzir para poder trabalhar.

No momento que falamos de redes nos referimos a cinco, dentre elas:

Neste capítulo temos presente alguns elementos do processo que é 
conveniente seguir para construir estas redes, deixando a descrição detalhada 
dos exemplos para os capítulos seguintes deste livro e também no livro sobre 
ferramentas de trabalho.  

Advertências

É necessário enfatizar que uma comunidade é um cenário vivo, com 
atores que ocupam a cena e que não estão, necessariamente, esperando a 
entrada de novos atores, sendo que esses últimos podem ser identi!cados 
como ameaça pelos primeiros. Às vezes, a necessidade de segurança da equipe 
pode produzir alianças com redes que acabam desvirtuando ou bloqueando 
o processo, impedindo o contato da equipe com outros tipos de redes, sendo 
este um problema que deve ser enfrentado. 

Porque “redes” e não “grupos”? Qual é a diferença?

Trabalhar com redes não é uma estratégia recente. Na realidade, esta 
ideia começou na metade dos anos 30, há quase noventa anos.

Por qual motivo começaram a trabalhar com redes? Porque as pessoas 
que estavam estudando os fenômenos sociais e que tratavam de aplicar ações 
sociais (por exemplo, nas grandes migrações da época) perceberam que havia 
fenômenos nos quais estavam envolvidos grupos de pessoas que não podiam 
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ser chamados grupos. Eram demasiadamente 
instáveis, em constante movimento, sua dimensão 
aumentava e diminuía, mas suas relações 
pareciam ser mais constantes, como se fossem 
as relações para ter juntas as pessoas e não as 
pessoas relacionando-se para poder estar juntas. 
Os mundos dos quais trabalha o tratamento 
comunitário são mais parecidos aos mundos 
que estudavam os antropólogos da escola de 
Manchester que produziram, nas ciências sociais, 
os conceitos, as teorias e os métodos que eles 
mesmos chamaram “social networks” (redes 
sociais). Trata-se de mundos nos quais “as pessoas 
vão e vem” continuamente, movem-se entre 

espaços e mundos culturais diferentes, cidades, povos e estão envolvidos em 
mundos de relações interpessoais em mutação, interligadas e contraditórias. 
Essas pessoas desenvolvem muitas funções que atravessam diferentes grupos 
e instituições e se estendem em diferentes áreas do social e – pela ausência 
de referências e critérios homogêneos de comportamento – combinam-se de 
maneira sempre diferente, com frequência, entre con"itos. (Piselli, 2001, p. xii).

Entre os aspectos relevantes da 
investigação sobre redes mencionam-
se dois aqui: (1) ter introduzido a análise 
situacional que colocou no centro 
da cena os elementos contextuais e 
não exclusivamente o micromundo 
do indivíduo; (2) considerar a pessoa não somente por suas características 
individuais mas sim, levando em consideração um contexto de relações que 
contribuem para de!nir sua identidade social (status e papel).

Assim, se o primeiro passo foi transitar das características estáveis (sexo, 
idade, etc.), as características mais dinâmicas da vida social, o segundo foi 
colocar o foco no campo das relações entre as pessoas.

Trabalhos pioneiros de investigação feitos por Barnes (Barnes, 1954) e 
por Bott (Bott, 1957) levaram a alguns descobrimentos e a adoção de conceitos 
que seguem válidos nos nossos dias.

Entre os descobrimentos, estudando o dispositivo das relações no 
município de Bremnes (Finlândia), Barnes descobriu que não era possível 

O conceito de rede nasceu 
porque os conceitos de grupo, 
de etnia, de tribo, de aldeia, de 
comunidade, típicos da produção 
intelectual da corrente estrutural 
funcionalista do início de 1900 e 
as precedentes, não permitiam 
descrever fenômenos sociais 
complexos como os resultantes 
das urbanizações intensivas e do 
nascimento das metrópoles. O 
conceito de grupo era útil, contudo 
tinha grandes limitações (Mair, 
1965), (Piselli, 2001) [Ponto de 
re"exão 3.1]

No capítulo 6 deste  livro encontra-
se a elaboração conceitual mais 
detalhada do tema de redes. 
Referem-se os autores deste texto.   
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descrever completamente o 
"uxo da vida social utilizando 
exclusivamente os critérios 
clássicos (pertencimento 
geográ!co, atividade 
produtiva, educação, etc.), e 
sim, era necesário recorrer a 
outro ponto de observação. 
Existe também um terceiro 
campo de observação. “É o 
campo (!eld)” que não tem 
nem unidade nem fronteiras 
e também não apresenta uma 
organização de coordenação. 
Este está constituído pelos 

vínculos da amizade e conhecimento que cada um, crescendo na sociedade, 
uma parte herda e, na maioria das vezes, constrói sozinho. Alguns destes 
vínculos envolvem membros da família.

 Os elementos destes campos sociais não são !xos, sendo que formam-
se continuamente novos vínculos e vínculos antigos são abandonados ou 
interrompidos. Encontro útil falar dos campos sociais deste tipo, como de 
“redes”. Barnes chamara este campo de rede e o de!ne da seguinte maneira: 
“A ideia que tenho é a de um conjunto de pontos, alguns dos quais unidos por 
linhas. Os pontos da imagem representam os indivíduos, às vezes também os 
grupos, enquanto as linhas ilustram quais pessoas interagem com as outras. 
Naturalmente podemos pensar no conjunto da vida social como um processo 
capaz de gerar uma rede deste tipo”. A 
imagem da rede como um conjunto de 
pontos interconectados, alguns deles 
por linhas que indicam a existência 
de uma conexão (ao qual pode dar o 
sentido que deseja), está formada de 
uma vez por todas.

Outra descoberta foi que: “Pela 
sua constituição, uma rede não tem um 
chefe e, na maneria em que eu utilizei 
o termo neste trabalho, a rede não tem 

Uma rede não tem fronteiras, porque através 
das relações de amizade inclui aos amigos dos 
amigos e aos amigos dos amigos dos amigos e 
aos vizinhos dos vizinhos. A consequência é que, 
quando falamos de redes e que estudamos as 
redes, na realidade sempre estamos falando de 
uma parte delas, uma parte muito pequena. 
Dizem os estudiosos que cada um de nós com 
seis passos (seis vizinhos, um depois do outro) 
pode contatar qualquer outra pessoa no planeta. 
Muitas experiências provaram que é assim. Isso 
para dizer que uma rede, na realidade, não tem 
fronteiras. [Ponto de re"exão 3.2]
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nem mesmo um centro ou fronteiras”. Pensado desta maneira, a rede de cada 
pessoa é a percepção de ser o centro de sua rede de amizades. Cada pessoa, 
através da rede, pode ter uma experiência direta de poder que não nega o 
poder dos outros. Esta experiência de centralidade e de poder, essencial para a 
construção da identidade na sua dimensão individual e social, é possível porque 
não tem chefe e sim todos têm a experiência de ser o chefe. É possível dizer 
que a rede pensada por Barnes é o que permite e favorece a experiência do 
protagonismo ou da participação protagonista de todos que pertencem à rede.

Elizabeth Bott, por outro lado, trabalhando no longe de Londres (na 
Inglaterra), estudou o impacto das relações de amizade e de vizinhança na 
conservação dos papeis no interior do casal. Ela observava que, quando as famílias 
imigravam do campo à cidade, em algumas delas tinha uma forte evolução nos 
papeis e em outras não, ou muito menos. Em algumas, por exemplo, marido 
e mulher faziam conjuntamente muitas ações (lavar, limpar, ir ao mercado, 
cuidar dos !lhos, etc.). Em outras famílias, os papeis eram claramente de!nidos 
(tradicionalmente) com pouca integração entre marido e mulher.

Bott esclareceu que este fenômeno era conectado com a riqueza das redes 
de amizades e de bairros que as pessoas tinham quando se assentavam na nova 
situação (na cidade). Quando sua rede social era extensa (muitos amigos e vizinhos) 
e quando era densa (muitas relações entre todos), o nível de integração de papeis 
era muito elevado, nos outros casos era menos. Esta era a única explicação que dava 
conta em maneira exaustiva de todas as observações feitas. Outras abordagens: por 
classe social, por rendimentos, por idades, por gêneros, por lugares de procedência 
não eram su!cientes para explicar a evolução dos papeis no interior dos casais.

Estas investigações provaram, não somente que o tema de redes era 
pertinente no estudo dos fenômenos sociais, senão que permitia entender 
processos que não podiam ser entendidos de outra maneira. O tema de redes 
transformou-se, então, num dos instrumentos privilegiados de trabalho para 
todos aqueles que põem no centro do palco as relações entre as pessoas.

Comunidade local e redes
Fundamento de um conceito de comunidade

O estudo das redes favoreceu também que se abordasse o tema da 
comunidade de uma forma que integrasse olhares baseados no pertence 
territorial, a sistemas de valores, tradições, estilos de vida, etc. (os elementos 
que constituem o andaime clássico do conceito de comunidade) e, ao mesmo 
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tempo, acolhesse as sugestões que derivavam das investigações sobre redes.
O ponto de partida é o conceito de comunidade que utilizamos: “Quando 

falamos de comunidade local, na sua mais simples de!nição, nos referimos a um 
conjunto de redes sociais que de!nem e estimulam um território delimitado por con!ns 
geográ!cos” (Milanese, 2009b, p. 28). Como ilustramos neste texto, os elementos 
centrais deste conceito são: (1) um conjunto de redes (que vimos ser um dispositivo 
sistêmico), que (2) de!nem um território, isto é, que dão uma forma original e dinâmica 
ao local (vimos ilustrando as atividades de vinculação, como pequenas redes podem 
promover grandes movimentos no interior das comunidades) (3) e que o animam, isto 
é,  contribuem para construir sua cultura (no sentido mais amplo: material e simbólico), 
(4) a estes três aspectos se acrescenta um quarto: que as redes são, por de!nição, 
abertas e "exíveis e, por esta razão, a comunidade local é também aberta e "exivel.

A prática do SIDIEs (Sistema de Diagnóstico Estratégico) se baseia neste 
conceito e inicia com a identi!cação dos líderes de opinião da comunidade e das 
interconexões que eles tem entre sí, quer dizer, identi!ca-se o ator comunitário 
mais importante, aquele que constrói e mantém viva a comunidade.

Foi seguindo esta orientação que se identi!caram, entre outras, as duas 
redes sociais fundamentais. Pode-se dizer que estas correspondem, quase, às 
redes primárias pelos indivíduos.

A primeira é a rede de líderes de opinião formais (referentes a grupos, 
organizações e instituições) por um lado; a segunda é a rede de líderes de opinião 
não formais, cidadãos que não tem um cargo formal mas exercem uma função de 
liderança (in"uência social) em múltiplas situações da vida cotidiana da comunidade. A 
observação evidenciou como estas duas redes estejam estreitamente interconectadas 
e que sejam os principais “construtores” da comunidade entendida como sistema 
de redes (Milanese 2009b: 82). O trabalho com estas duas redes constituiu um dos 
eixos centrais da aproximação comunitária seja ele direcionando o tema de drogas 
ou a outros assuntos relacionados a este, ou o tema de exclusão social ou a vida 
política. As redes de líderes de opinião informais revelaram-se particularmente 
úteis no sentido que constituem um bom equilíbrio entre necessidades de 
continuidade e necessidades de mudança, entre relações determinadas por fatores 
estruturais e relações "uídas e bem representam os critérios de multicentralidade e 
multipertencimento, típicas da aproximação de redes.

Um último aspecto relacionado com as redes, é a introdução dos 
conceitos e das práticas chamadas “trabalho com redes e terapia de redes”.

Sendo que nos localizamos no marco do tratamento comunitário com 
um enfoque sobre o tema da dependência de drogas, se explorou e adotou a 
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abordagem de redes também para implementar processos de cura. Chegou-
se, desta maneira, à adoção do termo e dos processos chamados “terapia de 
redes” ou “terapia com redes”. Como se pode entender não se criou nada, 
sendo que estes termos e as práticas subjacentes tinham sido introduzidos 
no trabalho desde algumas décadas, ainda que não se tenha encontrado na 
literatura sua aplicação a contextos comunitários. Sua aplicação se enfocava 
mais a casos individuais, de famílias ou de grupos muito pequenos. (Bertrando 
& To#anetti, 2000), (Galanter, 2001), (Speck R. , 1967), (Speck R. A., 1974).

Utilizando os conceitos e as indicações metodológicas dos autores que tinham 
prática desta abordagem foi possível produzir alguns protocolos e processos de 
trabalho nos quais se considerava não somente o caso individual e sua família, mas 
sim as redes subjetivas (redes subjetivas comunitárias como veremos dentro de 
algumas linhas), as redes operativas e as redes de recursos comunitários. 

Rede subjetiva comunitária 
 
Maria é uma operadora que trabalha numa comunidade local. Utiliza-se 

o processo de construção de sua rede subjetiva comunitária para descrever 
alguns aspectos técnicos para estudá-la, entendê-la e podê-la utilizar no 
trabalho de campo.

Esta !gura representa um dos desa!os do trabalho de redes: fazer visível o 
invisível. Sucessivamente terá que aceitar outro desa!o: fazer compreensível o visível.
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Conceito
A rede subjetiva comunitária está constituída por todas as pessoas com 

as quais um educador considera ter relações amigáveis (não necessariamente 
amigos) e que supõem ter uma relação amigável com ele.

O conceito de rede tem algumas implicações: a primeira é que uma 
rede subjetiva está composta de pessoas que vivem na comunidade na qual o 
educador está trabalhando (não de instituições ou outras entidades); a segunda 
é que não é necessariamente certo que todas as pessoas com as quais um 
educador tem relações amigáveis considerem ter relações amigáveis com ele, 
desta forma o conceito de rede subjetiva pode interligar-se com o conceito de 
transferência. A terceira implicação é que admitindo que todos os membros da 
rede subjetiva comunitária de um educador tenham relações amigáveis com 
ele, não é tão evidente que todos eles tenham, uns com os outros, relações 
amigáveis, é mais provável que não.

Sendo que foi dito que a rede subjetiva comunitária é um dos fatores de 
proteção mais e!cazes no trabalho em comunidades de alto risco, é melhor 
ter alguns elementos para saber qual é o nível de con"itualidade potencial nas 
redes subjetivas que um educador possui e poder trabalhar com ele.

Como se constrói a rede subjetiva comunitária
A modalidade mais indicada para construir uma rede subjetiva 

comunitária em uma comunidade é através das relações pessoais e diretas 
com outras pessoas, e o contexto mais apropriado é através da participação na 
vida comunitária. Como é possível supor, é o trabalho de rua, a atividade que 
oferece maiores possibilidades de desenvolver uma rede subjetiva comunitária. 
Veja este fragmento do diário de campo que Maria escreveu.

 “27 de Novembro de 2007. Estive na comunidade pela primeira vez. Quem 
me acompanhou foi Marcos, um amigo que não pertence à comunidade, mas tem 
bons amigos ali. Me convidou para comer um lanche na lanchonete de seu amigo 
René. Eu o achei muito simpático. Marcos disse a ele quem eu era e o trabalho que 
estava começando na instituição. René me deu as boas vindas. Ficamos contando 
piadas e fazendo brincadeiras. Nos despedimos e fui com Marcos visitar sua ex 
namorada, Lola. Eu perguntei se era conveniente e ele riu. Não parecia muito 
seguro de si. Chegamos junto com Lola, que mora a uma quadra da lanchonete do 
René. Lola trabalha como ajudante em um brechó. Quando viu Marcos, se virou e 
começou a mexer nas coisas como se não o tivesse visto. Marcos não desistiu, me 
olhou de canto de olho e depois cumprimentou sua ex de um jeito alegre. Esta, sem 
se virar, soltou um palavrão e dois insultos. “Melhor irmos, disse Marcos, voltarei 
mais tarde.” Fomos no Siro. Siro é um rapaz simples que ajuda seu pai numa barraca 
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de comida. Cumprimentou Marcos alegremente e, quando soube que eu estava na 
equipe da associação, me disse: que bom, um cliente a mais, todos vem aqui de vez 
em quando fazer um lanche. Quando fomos embora me deu um sincero aperto de 
mão e disse: volte logo... para o lanche também e riu. [Colombia 3.1] 

Maria fez um bom treinamento e sabe que é importante lembrar os 
nomes e o papel social das pessoas. De volta para o escritório do projeto, pega 
uma folha de registro da rede que parece na tabela 3.1, e escreve os nomes das 
pessoas com as quais pensa ter uma relação amigável.

Tabela 3.1. Folha de Registro

# Nome Sexo Idade Data de Reunião Função Social Parentesco

1 Maria F

2 René M 27/11/07 Dono de uma lanchonete Nenhum

3 Siro M 27/11/07 Ajuda num posto de 
comida Nenhum

4

5

6

...

Como é possível ver, na lista existem dados que ainda não estão 
preechidos (as idades das duas pessoas encontradas), estas informações serão 
escritas quando for possível possuí-las. Esse vazio na folha de registro faz 
lembrar a Maria que tem que continuar procurando informações.

Esta lista, como foi dito, é dinâmica, toda para veri!cação, no entanto, é 
muito útil tê-la porque não é possível ter tudo na memória e dentro de um ano 
Maria haverá esquecido muitas destas informações porque algumas pessoas 
terão ido embora, com outras a relação não será tão amigável e, certamente, 
se Maria decide fazer outro trabalho em outro lado da cidade, é bom que a 
equipe saiba quais eram as pessoas que faziam parte da sua rede subjetiva 
comunitária.
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Tabela 3.2 Folha de Registro

# Nome Sexo Idade Data de Reunião Função Social Parentesco

1 Maria F 23 Nenhum

2 M 27 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

3 M 28 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

4 F 33 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

5 F 37 21/03/07 Coord. da Equipe Nenhum

6 M 19 21/03/07 Operador Par Nenhum

7 F 22 13/01/08 Prostituta/Drogas Nenhum

8 F 47 17/02/08 Prostituta/Drogas Nenhum

9 F 18 22/12/07 Aj. Vendedora Nenhum

10 M 60 22/12/07 Vizinho Nenhum

11 F 21 03/12/07 Estudante 
Universitária Nenhum

12 F 34 01/02/2008 Vendedor de rua Nenhum

A rede subjetiva comunitária dos operadores de um projeto é o seu capital 
social, e é o capital social de toda a equipe. Através do trabalho de rua e participando 
das atividades do projeto, Maria continua enriquecendo sua rede de pessoas com 
as quais tem relações amigáveis. Depois de alguns meses ela observa que já não 
acrescenta com frequência nomes a esta lista. Então começa a completar todas as 
informações ao fazer, com seus companheiros de equipe, a análise de sua rede. O 
exercício que faremos logo a seguir é apresentado de forma resumida, serve somente 
para dar um exemplo de como proceder e do sentido que tem este processo.

A primeira operação consiste em colocar a informação recolhida em 
um diagrama de rede. O diagrama 
mais simples é aquele que se pode 
ver a seguir. Este diagrama está feito 
em quatro círculos concêntricos. O 
primeiro círculo (o mais interno) é o 
círculo de Maria, o qual chama-se o 
círculo ou a posição de “ego”, por este 
motivo, as vezes, esta rede chama-
se ego-rede. No segundo círculo 
encontramos a rede dos nós 4, 7 e 3. 
Chamam-se nós todos os elementos 
de uma rede.
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Figura 3.2
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Para facilitar o exercício não foram reproduzidos os nomes e sim os números. 
Neste círculo Maria colocou as pessoas com as quais tem relação mais amigável 
entre todas as da lista.

No terceiro círculo encontram-se os nós 10, 2, 6 e 12. Estes nós são as 
pessoas que Maria considera ter relações próximas, mas não tanto como as do 
segundo círculo.

No quarto círculo encontram-se os nós 8, 11, 5 e 9. Estas são as pessoas com 
as quais Maria considera ter relações amigáveis, mas não tão amigáveis como 
as do terceiro círculo e muito menos como as do segundo círculo. A Literatura 
na área de relações de amizade ensinou que estas são bastante constantes 
no tempo, ver !gura 3.3, (isto não quer dizer que permaneça para sempre, no 
entanto tem uma certa continuidade). Por este motivo, vale a pena que Maria 
tenha alguns critérios para ter uma consciência mais clara do que acontece 
com sua principal rede de trabalho na comunidade, assim evita deixar-se levar 
muito ou exclusivamente pela sua intuição e seu instinto. Agora, com a ajuda da 
equipe, Maria trata de responder outra pergunta importante: quais dos nós de 
sua rede têm relações amigáveis com os outros nós de sua rede? Di!cilmente 
Maria pode responder sozinha a esta pergunta, a ajuda dos outros membros 
da equipe que trabalham nessa comunidade há mais tempo é indispensável. 
Começa a interconectar a todos os nós de sua rede subjetiva comunitária e 
consegue outra rede (ver ilustração). É possível ver as interconexões entre os 
nós da rede de Maria. O que Maria pode observar imediatamente é que em sua 
rede há outro nó (o número 4) que representa um colega, membro da equipe, 
que tem quase tantas interconexões quanto ela.

É uma informação importante, ver !gura 3.4. O que observa-se também 
é que nesta rede nem todos estão interconectados com todos. Então, é 
possível pensar que Maria necessita contar com a aliança entre seus “amigos” 
na comunidade para poder implementar uma ação. Tem muito trabalho por 
fazer. Nas redes deste tipo, nem sempre é válido pensar que meus amigos são 
amigos de meus amigos, nem mesmo é válido pensar que os amigos de meus 
amigos sejam meus amigos.
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Tabela 3.3 Folha de Registro

# Nome Sexo Idade Data de Reunião Função Social Parentesco

1 Maria F 23 Nenhum

2 M 27 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

3 M 28 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

4 F 33 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum

5 F 37 21/03/07 Coord. da Equipe Nenhum

6 M 19 21/03/07 Operador Par Nenhum

7 F 22 13/01/08 Prostituta/Drogas Nenhum

8 F 47 17/02/08 Prostituta/Drogas Nenhum

9 F 18 22/12/07 Aj. Vendedora Nenhum

10 M 60 22/12/07 Vizinho Nenhum

11 F 21 03/12/07 Estudante 
Universitária Nenhum

12 F 34 01/12/07 Vendedora de rua Nenhum

13 M 21 15/01/08 Estudante 
Universitária Nenhum

14 F 32 01/12/07 Polícia Nenhum

15 F 32 04/01/08 Polícia Nenhum

16 F 67 04/01/08 Dono de um prostúbulo Nenhum

17 M 58 27/11/07 Dono de uma Lanchonete Nenhum

18 M 17 27/11/07 Aj. de lanchonete Nenhum

19 M 20 09/01/08 moradora de rua Nenhum

20 M 21 11/12/07 moradora de rua Nenhum

21 M 19 02/02/08 Vendedor de drogas Nenhum

22 F 56 01/02/08 Vizinha/mãe da comunidade Nenhum

23 F 47 24/12/07 Vizinha/mãe da comunidade Nenhum

24 F 38 17/11/07 Vizinha/trab. social Nenhum

25 F 52 17/11/07 Vizinha/ ajuda na igreja Nenhum

26 F 32 23/01/08 Irmã de congregação local Nenhum

Observando sua rede, Maria começa a pensar que tenha que ajudar o nó 
3 (um companheiro de equipe) a interconectar-se com alguns de seus amigos 
ou pelo menos a tentar entender porque nenhum de seus amigos é amigo 
de seu colega. Fazendo este exercício de perguntas a respeito da presença ou 
ausência de relações amigáveis, Maria começa a ter uma ideia mais clara das 
características de sua rede e também o que tem que fazer para fortalecê-la. 
Este é o cuidado cotidiano que Maria deve ter para seu dispositivo principal.

Sempre trabalhando com a equipe Maria explora outros aspectos de sua 
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rede que ela não havia percebido imediatamente. Seus colegas a fazem enxergar 
como os nós de sua rede tem de fato relações amigáveis com outras pessoas 
na comunidade. Maria descobre, desta forma, que sua rede pode alcançar até 
26 nós. Também, neste caso, é prudente pensar que não necessariamente os 
amigos de meus amigos também são meus amigos, no entanto o fato que as 
pessoas com as quais Maria está conectada por uma relação amigável tenham 
relações amigáveis com outras pessoas é potencialmente um recurso muito 
importante para Maria. É possível ver que dentro desta rede mais ampla há 
estudantes universitários, policiais, ambulantes, vizinhas com diferentes 
funções sociais, um vendedor de drogas, uma religiosa.

É um mundo feito com muitas diferenças, heterogêneo, ver !gura 3.5. Este 
é um ponto forte desta rede, sua heterogeneidade. Redes muito homogêneas 
têm a tendência a fechar-se, a transformar-se em grupos quase formais e 
perdem sua "exibilidade, sua capacidade de adaptar-se a situações "uídas, a 
situações que tem um alto grau de turbulências como são as comunidades de 
alto risco. Sempre com a ajuda da equipe, Maria inicia a interconectar entre 
eles todos os nós de sua rede mais extensa.

O resultado é possível ver na Figura 3.5. Esta é uma rede muito 
diferente da que foi vista antes. Veja por exemplo o nó 5 (a coordenadora da 
equipe) que antes parecia isolada, agora observa-se que tem um alto grau de 
interconexões com os membros da rede estendida de Maria, é um dos nós 
mais importantes.

A pontencialidade principal desta rede é que Maria está a somente dois 
passos de um mundo de relações amigáveis possíveis, é su!ciente que utilize 
as relações amigáveis que tem com os nós de sua rede subjetiva comunitária. 
Estar a dois passos signi!ca estar a duas “"echas” de distância. Esta é uma das 
potencialidades das redes, é esta potencialidade que permite gerar segurança, 
gerar dispositivos de tratamento.

Os passos de construção da rede subjetiva comunitária podem ser 
resumidos da seguinte forma:

1. primeiro passo: através do trabalho de rua, da participação na vida 
comunitária encontram-se pessoas e se estabelecem relações.

2. segundo passo: é relatado na folha de registro da rede subjetiva 
comunitária os nomes das pessoas, seu sexo, idade, a data na qual se estabeleceu 
o primeiro contato, o papel social e a relação de parentesco (quando existir).

3. terceiro passo: depois de um período de dois ou três meses e quando 
se observa que a lista tende a estabilizar-se (diminuem signi!cativamente os 
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novos contatos), com a ajuda da equipe é feita a análise da 
rede subjetiva comunitária.

4. quarto passo: recomenda-se que uma avaliação da 
rede subjetiva comunitária seja realizada, em média, uma 
vez a cada seis meses. Se esta prática é parte da rotina da 
equipe, é feito com mais agilidade e leva menos tempo. 
Lembra-se a este propósito que o cuidado das redes é como 
o cuidado de sua própria casa.

Rede operativa
Conceito
A rede operativa está constituída pelos membros da equipe e suas relações.
Quais relações? As relações internas entre os membros da equipe e as 

relações que os membros da equipe têm: (1) cada um com os nós de sua rede 
subjetiva comunitária que participam na implementação de atividades do 
programa ou projeto, (2) cada um com os nós da rede de recursos comunitários 
que participam na aplicação de atividades do programa ou do projeto.

Este conceito tem a !nalidade de evidenciar alguns elementos do tratamento 
em geral e do tratamento comunitário, em particular. O primeiro, se observarmos 
uma rede operacional trabalhando, aquilo que efetivamente vimos é uma equipe 
trabalhando; neste caso estamos observando um set (que é a parte material de 
um dispositivo). No entanto, se consideramos o setting dessa equipe (quer dizer 
os conceitos, as ideias, as representações, etc.) acessamos a um mundo não visível, 
não necessariamente concreto e sim simbólico. E nesse mundo encontram-se 
as raízes conceituais e o ambiente no qual se fundamenta a cultura pro!ssional 
de cada uma dessas pessoas. São essas raízes culturais (também de formação) as 
que fazem atuar cada uma delas. Quando falamos de raízes culturais incluímos, 
também, as relações de tipo pro!ssional que essas pessoas têm e que in"uenciam 
sua maneira de pensar e seus processos de tomada de decisões.

A consequência desta abordagem é que no mundo visível observa-se uma 
equipe trabalhando (esta é a visão da equipe), no entanto, no mundo invisível é uma 
rede que está trabalhando. Explicitar este aspecto permite ter consciência mais clara 
dos processos de in"uência aos quais está “submetida” a equipe (a equipe atua, mas é 
sua rede operativa que a faz atuar, que in"uencia seu processo decisório), e, também, 
ter mais claro qual é o potencial da equipe. A rede operativa não é efetivamente cinco 
ou seis pessoas (a dimensão mínima de uma equipe que trabalha em comunidades 
de alto risco), e sim essas cinco ou seis pessoas as quais acrescentam os nós de suas 
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redes subjetivas e os nós da rede de recursos comunitários.

Construir uma rede operativa
Foi visto que a rede operatival está constituída por:
(1) A equipe e as relações de seus membros entre si, (2) as relações de 

cada membro da equipe com os nós de sua rede subjetiva comunitária que 
participam na implementação de ações do programa, (3) as relações de cada 
membro da equipe com os nós de sua rede de recursos comunitários que 
participam na implementação de ações do projeto.

No segundo capítulo deste livro foi descrito qual é o processo de 
constituição da equipe inicial e de formacão. O primeiro passo para iniciar a 
transformar a equipe em rede operativa é tornar visíveis as relações existentes 
entre os membros da equipe. Veja o exemplo que é apresentado abaixo. Trata-
se aqui da realização, no início de um projeto, de um encontro motivacional 
para educadores comunitários. É possível considerar este encontro como de 
um processo de construção de equipe que utiliza-se como oportunidade para 
passar de uma visão de equipe a uma visão de rede operativa. 

1.1. Encontro motivacional para educadores comunitários
O encontro será realizado com os educadores comunitários formados em 

cada cidade, nas etapas anteriores do processo, através de uma capacitação para 
educadores pares. Será um encontro de 4 dias de troca de experiências e motivação 
para o trabalho comunitário. Os temas a serem abordados serão: comunidade 
local, trabalho em equipe, motivação, lideranças, capacidades, competências, 
habilidades, autoestima, responsabilidades, papeis no mundo, empreendimento, 
sustentabilidade, desenvolvimento pessoal, sonhos, prazeres, articulação em 
redes, cooperação, valores, solidariedade, minorias ativas e diversidade. Através 
deste evento, os participantes poderão vivenciar a prática e os conceitos que estão 
envolvidos no processo assim como serão discutidos os procedimentos, postura e 
atividades a serem realizadas nas etapas subsequente. [Brasil 3.1]

Efetivamente, neste exemplo, é mencionado o tema da articulação em 
rede, que inclui também considerar qual é o per!l da equipe em termos de 
rede e como pode articular-se com outras redes presentes nas comunidades 
nas quais opera. Um comentário de um dos formadores desta equipe é: “O 
processo formativo é vivencial, onde tentam criar situações do cotidiano para 
facilitar o processo de aprendizagem e apropriação da ideia fundamental para 
que a interiorização e as articulações sejam consistentes”. É na vida cotidiana 
dessa equipe que nascem as relações pessoais e relações pro!ssionais. Ambas 
são essenciais para o trabalho (ver “recomendações, di!culdades, boas 
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práticas”), isto signi!ca também o termo vivencial.
As relações de cada membro da equipe com sua rede subjetiva 

comunitária realiza-se no mesmo processo de construção da rede subjetiva 
comunitária: veja, a este propósito, a realização do terceiro e do quarto passo 
(acima mencionados). Este trabalho é feito em equipe e, por isso, é uma das 
maneiras mais e!cazes para mostrar as redes subjetivas comunitárias de cada 
membro da equipe e as interconexões entre estas. As relações de cada membro 
da equipe com os nós da rede de recursos comunitários são evidenciadas 
através do processo de construção das redes de recursos comunitários (ver 
seção sucessiva).

Recomendações, di!culdades, boas práticas
Uma equipe que funciona como rede operativa inclui na sua vida cotidiana 

relações pessoais e pro!ssionais. Entre as relações pessoais encontram-se as de 
simpatia ou antipatia, de amizade ou amigáveis, as alianças sobre a base de 
critérios que nada tem a ver com a tarefa que se executa no trabalho, como 
por exemplo: ser membros do mesmo partido político, jogar no mesmo time, 
pertencer à mesma o!cina de pintura, ir ao mesmo cabeleireiro, ao mesmo 
médico, ter algum grau de parentesco, ter tido a mesma formação pro!ssional, 
ter estudado na mesma escola, ter família com estreitos laços de amizade, ter 
pertencido a duas gangues rivais ou a mesma, ir às mesmas festas, dançar 
juntos, embebedarem-se juntos. Os tipos de vínculos sociais são in!nitos por 
razões in!nitas, são as relações não pro!ssionais que atravessam o campo 
das relações de uma equipe. Pode- se dizer que as relações não pro!ssionais 
(principalmente em um âmbito comunitário) são in!nitamente mais frequentes 
que as relações pro!ssionais e tem um impacto ou poder de in"uência nos 
processos de tomada de decisões da equipe que é mais forte referente ao 
impacto ou in"uência que possam ter os vínculos pro!ssionais.

É por esta razão que a equipe deve tomar suas decisões baseadas em 
critérios pro!ssionais, que é importante ter espaço para explicar e explicitar este 
mundo de in!nitas relações não pro!ssionais (pessoais) que são o contexto, o 
ambiente no qual se alimentam as relações pro!ssionais no interior da equipe 
e fora dela. Geralmente, o instrumento por meio do qual se tornam visíveis e 
elaboram estas relações pessoais e se toma consciência do peso que tem no 
funcionamento da rede operacional, é a supervisão externa.

Observe que uma mesma pessoa ou ator pode pertencer a diferentes 
redes simultaneamente (a rede subjetiva comunitária de todos os membros 
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da equipe, a rede operacional, a rede de recursos comunitários, a rede de 
líderes de opinião, a minoria ativa). É recomendável que haja certo grau de 
relação entre todas as redes (signi!ca que certo número de pessoas pertence, 
simultaneamente, a mais de uma rede), contudo, este grau de relação tem 
que ser limitado, de outra forma todas estas redes seriam compostas pelas 
mesmas pessoas. Já não seriam redes, mas grupos formais. Quando se faz uma 
avaliação ou estudos periódicos das redes é apropriado levar em consideração 

a relação homogeneidade/
heterogeneidade nos nós da rede, 
de forma que se criem interconexões 
quando necessárias (homogeneidade) 
e se aumente o número e o tipo de 
nós quando necessário (aumento da 
heterogeneidade).

Uma rede operativa deveria 
contar, nos diversos graus de 
proximidades - 1, 2, 3, ao redor de 
vinte pessoas (três ou quatro vezes o 
tamanho da equipe).

Rede de recursos comunitários 
Na ótica do tratamento 

comunitário, todos os habitantes ou membros de uma comunidade local são 
potencialmente recursos de um projeto de ação social. Visto deste ponto de 
vista, todos eles são parceiros potenciais no projeto. A construção da rede 
de recursos comunitários é uma proposta que permite passar do estado de 
potencialidade ao estado de atuação.

Na prática será observado que nem todos serão parceiros do projeto 
da mesma maneira e, talvez, nem todos serão parceiros. O objetivo ideal é 
que todos participem como agentes, como atores, como bene!ciários ativos 
(que procura resposta sem !car esperando passivamente) e críticos (criticar 
para mostrar limites e sem sentido, para melhorar, para sugerir alternativas), 
como bene!ciários passivos (se isso é o que desejam ou se sentem capazes 
de fazer) porque há também pessoas em estado de tamanha exclusão que o 
último que lhes resta é a demanda de ajuda e algo de disponibilidade para 
ser ajudados.
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Conceito
A rede de recursos comunitários está composta por (1) todas as pessoas 

que pertencem a comunidade e que possam ser consideradas recursos 
para o projeto ou a ação social que querem implementar. Pode-se tratar de 
pro!ssionais nas diversas áreas: saúde, educação, trabalho social, advogados, 
policiais, etc. Mas também pessoas comuns que exercem ofícios diferentes: 
artesões, comerciantes, donas de casa, etc. Pessoas que podem ajudar nas 
diferentes fases do processo de tratamento comunitário. (2) Todos os atores 
institucionais (instituições do setor público, organizações da sociedade civil em 
diferentes áreas – saúde, esportes, cultura, trabalho social, ocupação e emprego, 
sindicatos, etc. - grupos formais presentes na comunidade) e as relações que 
eles têm com a rede operativa e entre eles. (3) A rede de líderes de opinião não 
formais que foi constituída para fortalecer o tratamento comunitário (minoria 
ativa).

A hipótese na qual se apoia esta abordagem é que o tratamento 
comunitário é comunitário porque se apoia nos recursos que a comunidade 
tem. São estes recursos, o set e o setting, que não somente permitem, mas 
também caracterizam o tratamento comunitário como comunitário.

Entende-se que às vezes na comunidade não encontram-se os 
recursos que precisam e às vezes também não é oportuno que a equipe 
(ou a rede operativa) utilize os recursos da comunidade. No entanto, é 
possível considerar que se uma rede operativa não conta com os recursos 
comunitários signi!ca, em primeiro lugar, uma contradição (como é possível 
ser rede operativa sem a participação das redes subjetivas comunitárias?) 
e em segundo lugar, signi!ca ser subsidiários a respeito da comunidade, 
empobrecê-la, não valorizar o que tem, criar processos de dependência 
passiva e de desvalorização de recursos.

Objetivos e construção da rede de recursos comunitários
O objetivo da formação de uma Rede de Recursos Comunitários é 

ter, na comunidade local, um conjunto de recursos institucionais e não 
institucionais (instituições, organizações, pro!ssionais não inclusos nas 
organizações e instituições, cidadãos com ou sem pro!ssão especí!ca, etc.) 
com disponibilidades, conhecimentos, competências e serviços úteis para as 
comunidades e/ou grupos-metas (bene!ciários !nais).

O processo de construção da rede de recursos comunitários começa 
quando o educador inicia a construção de sua rede subjetiva comunitária. É 
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através deste processo que, conhecendo o papel social de cada um dos atores e 
seus conhecimentos e competências pro!ssionais ou não pro!ssionais, que se 
constrói a rede de recursos comunitários. Uma forma simples de ir registrando 
esses recursos, sendo que a memória é um instrumento frágil, é utilizando um 
formato de registro como aquele que está ilustrado na Tabela 3.4. Ali registra-
se o nome, a idade, o sexo, a data do contato, o papel social e as habilidades 
que tem e que podem ser úteis para a comunidade e para os grupos excluídos.

Tabela 3.4 Registro da rede de recursos comunitários

# Nome Sexo Idade Data de 
Reunião Função Social Recurso comunitário

1 Josefa F

2 Rene M 23 11/02/04 Dono de uma 
lanchonete

Possível empregador
Treinamento em 
microempresa

3 Siro M 18 11/02/04 Ajudante numa 
lanchonete

Bom jogador de futebol/
esportes animados

4 Rosana F 27 11/02/04 Diretora de colégio
Contatos com outros 
colégios/ inserção de 
alunos

5 Bautista M 35 11/02/04 Advogado Defesa legal

6 Miguel M 29 11/02/04 Sociólogo Conselho e apoio 
sociológico

7 Mara F 20 11/02/04 Estudante de 
medicina

Pesquisa e análise da 
saúde na comunidade

8 Sara F 19 11/02/04 Estudante de 
ciências

Recuperação escolar com 
as crianças e adolescentes

...
 

Esta é uma boa lista, no entanto, ainda não se trata de uma rede. Será 
uma rede quando a rede operacional ou a equipe construir um sistema de 
interconexão entre eles, sistema do qual eles serão conscientes e que servirá 
para que possam trabalhar em um mesmo processo (isto não signi!ca juntos 
ou simultaneamente). Uma forma de organizar e administrar este recurso 
comunitário pode ser a seguinte:

O banco do tempo é uma iniciativa clara de articulação de rede de recursos 
de um conjunto de atores comunitários. O processo de constituição de um banco 
do tempo é o seguinte. (1) Se constrói a lista de recursos, como a que ilustramos 
acima, utilizando o processo descrito. (2) Se contata diretamente cada um deles 
perguntando se estão dispostos a dar umas horas de seu tempo quando seja 
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necessário. Às vezes alguns não tem nenhuma disponibilidade, outros uma hora 
por semana, uma hora por mês. (3) A equipe tem que organizar e administrar todos 
estes recursos (todo este tempo) que constitui um verdadeiro capital. O banco do 
tempo, como todos os bancos, está aberto todos os dias. Todos os dias recebe 
tempo e o distribui. O banco do tempo é uma forma pela qual se manifesta o capital 
social de uma comunidade e se traduz em tempo para aqueles que necessitam dele. 
[Ponto de re"exão 3.3]

Rede de recursos comunitários e sistema de encaminhamento 
A rede de recursos comunitários formais e não formais constitui o 

primeiro sistema de encaminhamento de uma comunidade. Nenhuma equipe 
pode dar resposta por si só a todas as demandas e necessidades das pessoas, 
nem pode enfrentar todos os contextos e situações de exclusão. A rede de 
recursos comunitários é uma maneira para fazer que a comunidade aprenda a 
assumir as suas necessidades utilizando seus próprios recursos.

Com frequência há situações que não podem ser atendidas pela 
rede de recursos comunitários ou situações nas quais não há recursos na 
comunidade. Neste caso se recorre à rede de recursos externos a comunidade. 
É a rede operacional que avalia a oportunidade de utilizar uma ou a outra. Nas 
experiências feitas até hoje foi observado que há uma espécie de automatismo 
e rotina nas equipes. Elas têm a tendência de enviar as pessoas para os recursos 
que elas conhecem (independentemente do fato que estas encontram-se 
na comunidade ou fora dela). Trabalhar com redes de recursos comunitários 
signi!ca esforçar-se para conhecer os recursos que existem na comunidade e 
mobilizá-los antes de recorrer a recursos externos.

A meta do desenvolvimento deste trabalho é conseguir construir uma 
Rede de Recursos Comunitários que satisfaça, ao menos, as necessidades 
básicas das seguintes áreas: albergues noturnos, creches, primeiros socorros 
e saúde (especialmente para HIV-Aids, ETs, feridas, abuso de drogas), higiene 
básica (banho e roupa limpa), alimentação básica (fornecimento de uma refeição 
ao dia, pelo menos), educação básica, defesa legal, apoio e relacionamento 
em estado de crise (especialmente para situações de abuso sexual e violência 
física), além de acolhida por longos períodos (noite e dia).

Recomendações, di!culdades, boas práticas.
A rede de recursos comunitários é um instrumento muito delicado 

e muito exigente. Delicado porque se baseia na motivação e a vontade das 
pessoas que prestam um serviço sem receber nenhuma remuneração.
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No percurso da construção de uma Rede de Recursos Comunitários, 
algumas di!culdades são encontradas como, por exemplo, a tendência das 
organizações participarem do projeto com disponibilidade política, e não 
prática. Além disso, as instituições do setor público e grandes organizações, 
como hospitais privados, escolas, centros de acolhimento, etc., tem um nível 
burocrático e organizacional que pode ser um freio para o acesso a pessoas 
gravemente excluídas. Acontece também que os serviços prestados às pessoas 
gravemente excluídas são de menos qualidade. É necessário averiguar se a 
disponibilidade de dar o serviço corresponde a uma possibilidade real.

Ressalta-se que a Rede de Recursos Comunitários é uma propriedade 
de toda a equipe ou rede operacional e da 
instituição que desenvolveu e aplica o projeto.

Por !m, é imprescindível ter um contato 
pessoal e direto com diretores e pessoas do 
nível executivo das instituições que compõe 
a Rede, para garantir que esses serviços 
sejam aplicados na prática, e não pertençam 
unicamente ao campo das posibilidades.

Rede de líderes de opinião

No capítulo deste texto “O encontro 
com a comunidade” foi feito uma breve 
introdução sobre os líderes de opinião. Nesta 
seção é desejável entrar nos detalhes da parte 
conceitual e prática. Outros elementos práticos 

e técnicos ilustraram o volume dedicado aos instrumentos de trabalho.
É evidente que, sem uma rede de líderes de opinião, se pode fazer 

um trabalho de prevenção, mas seus resultados serão passageiros e, 
principalmente, sem uma rede de líderes de opinião é mais di!cil ter um 
diagnóstico comunitário orientado pela ação e para a ação social.

Conceito
É possível pensar que a rede de líderes de opinião é um “cluster” (uma sub 

rede) no interior da rede de recursos comunitários. A consequência disto é que 
a rede de líderes de opinião é o coração dos recursos comunitários, seu recurso 
mais indispensável. Por serem os líderes de opinião aquelas pessoas que têm a 
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capacidade (poder) de in"uenciar a 
opinião e as condutas de outros, de 
produzir mudanças e persistências, 
resistências e cooperação, energias 
e sinergias, é possível dizer que eles 
são os agentes da comunidade, 
enquanto que os outros membros 
da comunidade são atores.

Por esta razão, a rede de 
líderes de opinião é essencial. 
Em termos ideais, seria uma boa 
prática se a maioria dos membros 
da rede operativa fossem líderes 
de opinião, ou que imaginasse 
um processo de formação e 
capacitação para eles que lhes 
facilitassem assumir também 
o papel de líderes de opinião. 
Quando fala-se de líderes de 
opinião, não quer dizer que estes 
unicamente “opinam”, ainda que 
ressalte o fato que eles exercem 
sua in"uência principalmente 
através de sua opinião, do produto 
de seus pensamentos, de suas ideias. O que quer dizer que, com frequência, 
é através dos comportamentos e as atitudes que uma pessoa manifesta sua 
opinião e exerce sua in"uência.

O conceito de rede de líderes de opinião utilizado no tratamentro 
comunitário é o seguinte: conjunto de atores comunitários (pessoas) e suas 
interconexões que exercem uma in"uência nas opiniões dos outros membros 
da comunidade (incluindo também outros líderes de opinião). Os líderes de 
opinião são formais e informais. Os primeiros são pessoas que tem um cargo 
o!cial em instituições públicas ou organizações da sociedade civil, da cultura, 
do esporte, etc. Os segundos derivam sua in"uência de seu prestígio e não do 
cargo o!cial que possuem. Seu prestígio deriva com frequência do fato que eles 
representam os valores e a cultura do grupo no qual funcionam como líderes 
de opinião (Harkola, 1995) (Tornatzky & Fleisher, 1990) (Rogers & Agarwala-

Um ator comunitário é uma pessoa ou entidade 
da comunidade (uma ONG) que desempenha 
um papel na estrutura de uma parte que já 
está de!nida, ou quase toda de!nida. Sua 
originalidade está na forma que interpreta 
sua função. Ele não escolhe a função, já vem 
designada.
O agente comunitário não desempenha uma 
parte ou uma função pré-determinada, não 
interpreta uma função, mas vive sua vida, 
constrói, improvisa, cria, etc.
Pelo que foi entendido até aqui sobre o 
funcionamento das redes e dos processos 
de in"uência social, o agente tem menos 
“liberdade” da que geralmente se pode 
acreditar, às vezes ele crê ser agente, mas na 
verdade é ator por que atua sob a in"uência de 
outros líderes e da rede a qual pertence (ainda 
que o faça de modo inconsciente).
Ser agente de uma comunidade não é o ponto 
de partida do processo de formação social 
de uma pessoa, é seu ponto de chegada. 
Isso acontece quando a pessoa elaborou seu 
papel ou função social através da experiência, 
da re"exão, da transformação pessoal, da 
disciplina pro!ssional (formal ou informal) e da 
ética no trabalho. [Ponto de Re"exão 3.4]
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Rogers, 1976). Foi comprovado que a in"uência dos líderes 
de opinião não formais é mais profunda e determinante nos 
processos de in"uência social (Harkola, 1995) com relação 
àquelas dos líderes formais. 

Construção da rede de líderes de opinião.
Sendo a rede de líderes de opinião uma sub rede 

(um cluster) da rede de recursos comunitários e sendo 
potencialmente, todos os habitantes de uma comunidade, 
recursos para um projeto de ação social, para a construção 
da rede de líderes de opinião pode-se utilizar um processo 
similar ao que foi utilizado na construção de outras redes, 
com algumas diferenças. Sugere-se adotar o processo 
seguinte:

 1) passo um: identi!ca-se o argumento (os argumentos) sobre o qual 
querem conhecer os líderes de opinião. Isto é necessário porque nem todos os 
líderes de opinião são líderes em todos os temas possíveis. O primeiro produto 
que se deve ter é uma lista de argumentos. Estes argumentos podem coincidir 
com os temas geradores espontâneos e com os temas geradores induzidos 
(ver o primeiro capítulo quando se fala da formação de base da equipe inicial).

 2) imaginemos que um dos temas sobre o qual queremos saber quem 
tem a liderança, seja a gestão do lixo. Trata-se agora de formular uma pergunta 
adequada. Neste caso, a pergunta pode ser: “Se eu desejo entender e dar 
resposta ao fato que há tanto lixo jogado por todas as partes nesta comunidade, 
com quem tenho que falar nesta comunidade?”

 3) identi!cada a pergunta, inicia-se a perguntar: é uma boa prática iniciar 
com os membros da rede subjetiva comunitária. Deste modo, recolhe-se uma 
lista de nomes de pessoas que pertencem à comunidade. Esta lista é chamada 
lista funcional de líderes de opinião. Podemos dizer que estas pessoas são 
líderes de opinião a respeito desse assunto. No entanto, esta é simplesmente 
uma lista, não se trata de uma rede. Tem que mostrar as interconexões entre 
atores. Ao realizar esta lista funcional, é importante que registre-se, de forma 
separada, as respostas de cada um dos entrevistados (é importante saber 
quem é indicado a quem, porque o fato que um ator indique a outro signi!ca 
uma relação entre o ator que indica e aquele que é indicado).

 4) o quarto passo consiste em entrevistar todas as pessoas que foram 
indicadas na lista funcional fazendo a mesma pergunta. Também, neste caso, 
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registra-se separadamente a resposta de cada um deles.
5) as entrevistas são concluídas quando os entrevistados não mencionam 

novos nomes.
6) o sexto passo é juntar as respostas de todos em uma matriz de 

incidência (Machin, Merlo & Milanese, Redes sociais e dependência de drogas. 
Contribuições para a intervenção. 2010) e ver quem foi escolhido mais vezes 
e por quem ele foi escolhido. Esta operação parece ser complexa mais não é. 
Trata-se de fazer um pouco de exercício (talvez o termo “matriz de incidência” 
espante um pouco, no entanto, o nome não corresponde à coisa, trata-se 
de um instrumento de análises que intuitivamente utilizamos todos os dias). 
Regularmente esta operação reserva muitas surpresas porque nem sempre 
emergem como líderes aquelas pessoas que a equipe considerava como tais. 
(no livro das ferramentas se verão as indicações de como se desenvolve este 
tipo de análise).

Sendo que as redes de líderes de opinião (formais e informais) são 
elementos estruturais de uma comunidade local, estes são bastante estáveis, 
quer dizer que modi!cam-se muito lentamente no tempo (a não ser que 
sucedam revoluções, revoltas, desastres naturais, etc.). E até com estes 
acontecimentos graves tem a capacidade de conservar uma certa estabilidade 
(Barnes, 1954) (Boissevain & Mitchell, 1973) (Bott, 1957) (Micthcell, 1973) (Grieco, 
1987). Por este motivo não é necessário repetir estas análises de rede de líderes 
de opinião com frequência. É su!ciente fazê-lo enfocando com precisão os 
assuntos sobre os quais necessitam conhecer a rede de líderes que, com sua 
opinião, in"uencia aos demais.

Recomendações, di!culdades, boas práticas
Este tipo de atividade pode ser feito facilmente recorrendo a jogos, 

dinâmicas, animações quando é possível trabalhar com grupos (introduzir esta 
atividade quando é feita uma reunião comunitária, uma festa, uma celebração, 
utilizando um método que seja compatível com o acontecimento no qual 
implementa-se a ação).

A construção desta rede exige um tempo grande e é necessário que 
sejam estabelecidas prioridades claras. A construção de uma rede desse tipo 
que foi descrito anteriormente neste capítulo, no contexto do trabalho de uma 
rede operacional (30 pessoas) alojamento,   levou aproximadamente, 
quatro horas incluindo a identi!cação dos temas, a formulação das perguntas, 
as entrevistas, a construção da matriz de incidência e a análise dos resultados. 
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Esta atividade pode ser inserida nas atividades de formação contínua da 
equipe e da rede operativa. É preciso que !que claro que essa rede pertence 
à organização que dirige o projeto e que sua gestão depende do responsável 
dessa instituição, pois é muito comum que os educadores que estabelecem 
contato com esses líderes tenham a tendência a considerar que esses contatos 
são contatos pessoais seus. Para não sobrecarregar o trabalho de construção da 
rede, deve-se seguir um processo baseado nas necessidades da comunidade 
local, do grupo-meta e da organização referente ao projeto.

É necessário que haja uma visão bastante clara entre a rede de líderes de 
opinião da comunidade, daquela que está efetivamente implicada no projeto 
da equipe. Observa-se que é mais produtivo que haja uma aliança com uma 
rede de líderes do que com um líder especí!co. 

Os líderes de opinião de uma comunidade são seu principal recurso, 
mas podem representar limites importantes quando esses líderes manifestam 
a tendência a persistir em modelos em oposição com as necessidades de 
mudança em uma comunidade local.

Quando observam-se modi!cações signi!cativas em uma rede de líderes 
de opinião, estas correspondem habitualmente a modi!cações signi!cativas 
nas opiniões em relação a um determinado assunto. Por este motivo, trabalhar 
com os líderes de opinião (quando possível) resulta um método e!caz e 
e!ciente para produzir uma mudança generalizada e permanente na opinião 
que uma comunidade tem em relação a um determinado assunto. Por esta 
razão, utilizar o trabalho com líderes de opinião para diminuir posturas de 
estigma, discriminação, exclusão é uma estrategia e!caz.

Minoria ativa

Uma minoria ativa é formada pelos atores e agentes comunitários que 
desenvolvem atividades e iniciativas de tratamento comunitário ou ações 
sociais depois que a equipe vai embora da comunidade por causa da conclusão 
do programa ou por outras razões. A minoria ativa é o produto estratégico do 
tratamento comunitário e o que garante sua continuidade é a certeza de que 
este se transforme em parte da cultura comunitária.

No tratamento comunitário utiliza-se a teoria das minoiras ativas porque 
esta foi produzida no marco das investigações sobre a in"uência social. 
Esta última é uma das modalidades por meio das quais se podem produzir 
mudança social e, sendo que a mudança social é um dos temas centrais do 
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tratamento comunitário, a articulação entre este útlimo e a teoria das minorias 
ativas resultou particularmente fecunda.

O aspecto original da proposta dos pesquisadores que se ocuparam 
disto (S. Moscovici, em particular) é que a mudança social não foi proposta 
desde o ponto de vista das maiorias, senão das minorias, considerando a estas 
últimas como uma realidade que se constrói para poder promover mudança 
social e vencer a pressão à conformidade.

Aquilo que nos facilitaram o trabalho de construção conceitual neste 
contexto foi o fato que Moscovici, quando fala de minorias, as observa de 
um ponto de vista quase exclusivamente qualitativo “como conformadas 
pelas pessoas que, seja por transgreção a norma, seja por incapacidade para 
conformar-se a ela, são objetos de tutela ou marginalização” (Moscovici, 1981, 
p. 26) citado em (Machin, Velasco, Silva, & Moreno, 2010, p. 133). Fazendo esta 
operação, Moscovici indica dois caminhos diferentes: o primeiro é o estudo 
dos grupos de risco (gangues, quadrilhas, redes com alta homogeneidade, 
pessoas marginalizadas que vivem em grupos, etc.) como se fossem minorias; 
o segundo caminho é construir minorias para produzir mudança social sem 
produzir marginalização ou para superá-la quando e onde exista. 

É por meio deste processo que as minorias se podem transformar numa 
ferramenta para a ação social, em particular aquelas que chamamos minorias 
ativas.

As minorias ativas respondem as características dos grupos que 
implementam ações sociais: produzem ações que tenham um sentido explícito 
e que sejam direcionadas aos outros. Dito de outra maneira, e parafrasando 
Weber, a ação social é caracterizada por ter uma estratégia explícita, estar 
contida em um sistema de valores, movida por emoções e afetos e enraizada 
em uma cultura. 

Moscovici, por outro lado, identi!ca nas minorias ativas as que têm êxito, 
quer dizer, aquelas que conseguem in"uenciar as maiorias. Moscovici estuda os 
grupos minoritários para entender quais são os comportamentos ou estilos de 
trabalho destas minorias por meio dos quais elas conseguem ser socialmente 
in"uentes. Em sua busca identi!ca as seguintes: (1) o esforço que representa 
o compromisso que a minoria manifesta em sua atividade, (2) a autonomia 
que ilustra a capacidade de ser independente em seus julgamentos e de atuar 
segundo critérios próprios, (3) a consistência que ilustra a capacidade de ser 
claro e coerente na mensagem, a todos os níveis: verbal e não verbal, (4) a 
rigidez (persistência) que ilustra a capacidade de resistir à pressão exterior para 
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se conformar com a maioria, (5) a equidade que manifesta uma opção por ter 
presente a posição do outro e uma busca da reciprocidade e autenticidade 
(Machin, Velasco, Silva, & Moreno, 2010).

A teoria da ação social weberiana por um lado e minoria ativa 
moscoviciana por outro, permitem pensar que é possível construir esta 
entidade social (a minoria ativa) de maneira que seja efetivamente in"uente. 
Para que assim seja, os autores recomendam que seja capaz de: racionalidade 
e emoção, consistência e autonomia, capacidade de esforço e continuidade, 
persistência na incerteza, equidade e percepção do mundo emocional próprio 
e dos demais, respeito do contexto do outro e busca da mudança profunda 
(estilo de vida).

Construcão de uma minoria ativa 
Pode-se dizer que a minoria ativa é o produto implícito da transformação 

da equipe numa rede operacional, da construção da rede de recursos 
comunitários e da visibilização e fortalecimento da rede de líderes de opinião. 
E na linguagem da vida cotidiana dos atores sociais, às vezes se utiliza o 
termo “minoria” para referir-se aos grupos-meta dos projetos (mulheres 
marginalizadas, usuários de drogas, etc.).

Estes atores sociais podem ser minorias ativas quando se organizam, 
quando atuam intencionalmente, com força, determinação e autonomia.

Às vezes a minoria ativa se constitui em associação ou outra forma 
organizada da sociedade civil, às vezes !ca intercalada no anonimato da vida 
cotidiana como sistema de lideranças informais que surgem e se manifestam 
quando necessário. A minoria ativa são as pessoas que se mobilizam e 
organizam quando têm que ajudar, os que se inserem e vivem na trama da 
vida cotidiana de uma comunidade, aqueles que são capazes de uma “ação 
voluntária”.

Recomendações, di!culdades, boas práticas
Entendemos que a equipe da rede operacional pode atuar como minoria 

ativa, seria recomendável que o !zessem. Isto daria consistência e continuidade 
a sua ação e permitiria o fortalecimento, na comunidade, de entidades sociais 
deste tipo.

As minorias ativas são uma necessidade da vida social, sobretudo 
em comunidades de alta vulnerabilidade e riscos: é necessário que alguém 
informe, denuncie, assuma (ou pelo menos comece a assumir) as situações 



129TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO TERCEIRO

emergenciais, a própria minoria ativa é uma “emergência social”. Neste 
sentido, a minoria ativa nem sempre corresponde à rede de líderes de opinião 
(principalmente formais), pelo contrário, se diferencia e, às vezes, se opõem às 
redes que se concentram mais na persistência, propondo mudanças que não 
comprometem o equilíbrio de seus poderes.

As minorias ativas que procuram mudanças propõem interrupções de 
situações de equilíbrio, ou melhor, mostram, com sua posição, que o equilíbrio 
social já não existe (a existência de grupos excluídos a!rma que pensar que 
o equilíbrio social existe é uma ilusão) e propõem alternativas. Por serem 
entidades sociais que manifestam as situações de desequilíbrio podem, por 
sua vez, serem vítimas de rejeição, 
exclusão, marginalização e estigma.

O capital social da comunidade

Redes subjetivas comunitárias, 
redes operativas, redes de recursos 
comunitários, redes de líderes de 
opinião (não formais) e minorias ativas 
constituem o capital social de uma 
comunidade, sua riqueza, sua força 
"uída misturada com a trama da vida 
cotidiana das comunidades.

O conceito de capital social 
ajuda a dar unidade (é um marco de 
referência conceitual) às redes das quais foram citadas até aqui. O que entende-
se com isto? Como dizem alguns pesquisadores, o capital social está constituído 
pelo valor das redes sociais que, por um lado, vinculam entre si as pessoas que 
tem algumas semelhanças entre elas e, por outro lado, constituem pontes e 
relações com pessoas mais enfocadas nas diferenças entre pessoas, propondo 
como base da relação uma norma de reciprocidade (Dekker e Uslaner 2001) 
(Uslaner 2001). 

Outros autores sublinham mais o aspecto da “boa vontade” ou o 
sentimento de “solidariedade” sem que, por isto, as de!nições operacionais 
destes conceitos sejam su!cientemente claras e exaustivas. Estes conceitos 
servem, no entanto, como fontes heurísticas para o pensamento, sobretudo 
quando os pesquisadores dizem que boa vontade e solidariedade são 
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características das redes sociais  (Belliveau, O’Reilly, & Wade, 1996, p. 1752), 
(Claridge, 2004) em particular nas redes primárias (subjetivas). 

Também Bourdieu (Bourdieu, 1986, p. 248) interessa-se ao tema do 
capital social e vincula-o, todavia, mais estreitamente ao possesso de uma 
rede social (Bourdieu 1986, p. 248) e, em particular, às dinâmicas e processos 
de conhecimento e reconhecimento que as redes fazem possíveis.

Bourdieu, da mesma maneira que os pioneiros do conceito, enfatiza 
o fato que não é su!ciente ter elementos em comum entre atores sociais, 
não é, também, su!ciente ter “riquezas”: o valor agregado consiste em ter 
relações duradouras e as relações duradouras se baseiam no conhecimento 
e reconhecimento recíproco. Não se trata, então, simplismente de “produzir 
redes” ou reconhecer e fortalecer aquelas que se encontram nas comunidades 
locais. Trata-se de construir redes fundadas em processos de conhecimento e 
reconhecimento ou de fortalecer as existentes em base a estes dois critérios. 
Trabalhando desta maneira, será possível construir o que Putnam e Thomas 
chamam: con!ança social, que permitem a criação de ordem nas redes 
(coordenação) e a cooperação: cooperação organizada.
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Conceito

Nas seções precedentes já foi falado mais de uma vez sobre o SIDIEs. 
Agora é tempo de começar a trabalhar com este instrumento de diagnóstico 
estratégico. Lembrando que a propósito, só por razões didáticas e descritivas 
é apresentado o SIDIEs neste momento. No dia-a-dia das comunidades e 
na realidade do tratamento comunitário o SIDIEs é implementado desde o 
início, ele acompanha a implementação da constituição inicial da equipe, da 
sua formação de base, do encontro com a comunidade, das atividades de 
vinculação e da construção das redes. O SIDIEs é o marco lógico, a construção 
do pensamento e conhecimento  mediante a ação, a ação investigadora 
e de re"exão que faz emergir o sentido da ação que ilustra a força e suas 
limitações. 

O SIDIEs é como um movimento que encontra-se no mar, se manifesta nas 
ondas e nas correntes sem ser nem onda e nem corrente, é a força do pensamento 
que constantemente busca relação entre o sentido e a ação, e tira constantemente 
força da frustração, do sem sentido, das contradições entre sentido e ação, e do 
prazer iluminado da coerência, da congruência e das alianças entre eles.

Ações de construção de conhecimento 

Objetivos e Processos
O objetivo manifesto do SIDIEs é realizar o diagnóstico da comunidade 

local. Porém não há só objetivos manifestos ou imediatos (ou seja, táticos), 
existem também objetivos de longo alcance; entre esses: 

- Aprender a trabalhar com a comunidade promovendo um encontro de 
saberes e conhecimentos,
- Construir as redes e o dispositivo para o tratamento comunitário,  
- Obter um conhecimento mínimo da comunidade que permita implantar 
ações de processo, superando a necessidade inicial de implementar ações 
de vinculação (estas são mais limitadas do ponto de vista estratégico). 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO,
CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO
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Para atingir esses objetivos foi desenhado um marco lógico que consiste 
em nove processos de trabalho. Como podemos entender, estes processos de 
trabalho estão articulados entre si, mas tem um vínculo. Sugere-se que o SIDIEs 
inicie com o primeiro processo: “a identi!cação da comunidade por parte dos 
seus líderes de opinião” (pelo menos os não formais).  

Os nove processos são os seguintes: 
1- Identi!cação da comunidade local por parte dos seus líderes de opinião.
2- Estudo dos projetos anteriores ou que estejam atualmente em fase de 
realização na comunidade.  
3- Análise de fracassos e boas práticas (a avaliação na ação). 
4- Breve história da comunidade.
5- Elementos sociológicos (etnográ!cos e antropológicos).
6- Identi!cação dos temas geradores.
7- Estratégias e elementos de ancoragem e de objetivação. 
8- Mitos e formas rituais. 
9- Identi!cação e descrição dos con"itos de base no interior da comunidade 
(sistemas e processos de persistência e mudança). 

Recomendações, di!culdades, riscos e boas práticas
É fundamental que a construção do conhecimento acerca de cada 

um desses processos se dê por meio da interação da equipe de operadores 
com os membros da própria comunidade, evitando que seja criado um 
conhecimento presumido, sem lastros com a realidade local que é vivenciada 
diariamente pela comunidade, desaguando em ações de pouca ou nenhuma 
e!cácia.

Para produzir todo esse conhecimento, é necessário delinear, com 
clareza, um plano de trabalho que envolva metas, tempos, prioridades e 
produtos. Priorizar claramente o conjunto de ações de vinculação  e o conjunto 
de prioridades de conhecimento, é um passo importante para produzir um 
excelente processo de construção do dispositivo (ser, saber, fazer e fazer- fazer), 
sem mergulhar na ação cega ou no saber inútil.

Durante o processo de construção do conhecimento, corre-se o risco de 
se produzir uma massa de informações que não é utilizada no planejamento, 
desenvolvimento, monitoramento e avaliação das ações, bem como de 
intelectualizar o processo, excluindo a participação dos atores da comunidade 
que, como vimos, é fundamental para a construção de um conhecimento 
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acerca de si próprio, garantindo o lastro do “saber” com a realidade de fato 
vivida. 

Outro problema que precisa ser enfrentado é a tendência por parte 
do operador, de se concentrar na parte da investigação, esquecendo-
se da parte da ação que, como já foi visto, devem caminhar de forma 
simultânea. As equipes operativas manifestam uma dupla resistência: a de 
querer conhecer todos os componentes da comunidade antes de começar 
a fazer (iniciar ações), e a de “fazer” sem antes criar um saber conceitual e 
metodológico.

Esta é a Dona Izabel, mulher guerreira e moradora da comunidade. 
Está sempre em busca de melhorias, participa ativamente de todas as 
reuniões e conhece bem todos os moradores do bairro. Uma líder!

Esta é a Dona Edite, parceira de Dona Izabel. Participa de todas as reuniões 
que envolvem melhorias na comunidade, como o CONSG, etc.

Este é o senhor Naoci, que é uma pessoa extremamente envolvida com 
o Poder Público e que conquistou algumas melhorias para o bairro, 
porém, sente-se fortalecido por estar acompanhado em sua busca.

Este é o inspetor Rubens, coordenador da área de comunicação do 
Centro de Formação de Segurança – GCM. Um pro!ssional muito 
envolvido com a comunidade acessível.

A Eddy tem a função de fazer visitas nas residências da comunidade. É 
representada nesta foto sorrindo porque é uma pessoa muito alegre e 
bem humorada.

Este é o Maurício, que tem a função de fazer visitas nas residências e está 
a frente do Tratamento Comunitário juntamente com a Gi. Também se 
mostra muito perspicaz e envolvido.

Esta é a Angélica, nossa garota relações públicas. Muito envolvida com 
a comunidade, realizou várias visitas às residências para divulgar o 
tratamento comunitário.
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Comunidade local e seus líderes de opinião
Conceito
Já foi falado muito sobre a centralidade dos líderes de opinião no 

tratamento comunitário. Então é compreensível que este seja o primeiro passo 
do diagnóstico: conhecer junto com eles qual é a representação que eles têm 
da comunidade que eles mesmos contribuíram a produzir, que mantém com 
vida, da qual determinam as dinâmicas, os processos, os conteúdos, mitos, 
maneiras rituais, os temas de geração, os con"itos e suas soluções.  

Sendo assim, entendemos que sem líderes de opinião não há diagnóstico 
direto, de primeira mão, não há diagnóstico na ação. A rede de líderes de 
opinião nasce ao ponto que o diagnóstico pode serconsiderado como uma 
representação dos líderes de opinião e a rede de líderes de opinião é em parte 
um dos produtos do diagnóstico. 

Isto não quer dizer que o diagnóstico realizado com os líderes de opinião 
seja o único diagnóstico possível. Não é isso. Existem diagnósticos feitos por 
sociólogos, antropólogos, epidemiologistas que produziram e produzem um 
saber essencial para a de!nição de políticas públicas absolutamente necessárias. 
Sugere-se que estes conhecimentos sejam introduzidos durante a realização 
do SIDIEs de maneira que sejam restituídos à comunidade em uma forma que 
seja compreensível e útil para que eles possam re"etir sobre sua comunidade a 
partir do ponto de observação de outros e tomar decisões que não se baseiam 
unicamente nos seus pontos de vista. Procedendo assim, temos certeza que o 
que foi planejado, desde cima, chegue até embaixo, para que as políticas sejam 
traduzidas em prática, e que graças a estes são então transformadas.

Objetivos, processos e recomendações 
O processo de identi!cação dos líderes de opinião não formai, é descrito 

na seção precedente (Construção da Rede de Líderes de Opinião). É agora que 
poderá ver-se quais são as ações de diagnóstico comunitário que pode se fazer 
com os líderes de opinião. 

O que procuramos não é ter um conhecimento objetivo da comunidade, 
mas um conhecimento exclusivamente objetivo. Isto não interfere que os líderes 
de opinião também sejam capazes de produzir dados objetivos. A hipótese é a 
seguinte: Considera-se que as pessoas vivem e tomam as suas decisões em função 
de como elas percebem a realidade externa e interna, independente do fato que 
sua percepção seja verdadeira ou falsa. A percepção que se tem da realidade é 
mediada pela representação que se tem dela, e entre representação e percepção 
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existe uma retroalimentação constante; porém temos primeiro a representação 
que orienta a percepção, que faz ver algumas coisas e ignorar outras.      

Se a ideia que a Jessica tem de Roberto é que ele é um homem agressivo, 
é possível que ela também interprete como condutas agressivas aquelas que 
não são. Se Roberto pensa que a Jessica é uma mentirosa, também terá dúvidas 
quando ela fala a verdade.    

Por esse motivo o que se procura construir coletivamente com os líderes 
de opinião é a representação que eles têm da sua comunidade, sendo que isso 
tem uma in"uência determinante sobre a percepção, sobre as decisões, sobre 
os estilos das relações entre pessoas e sobre os estilos de vida.    

Para facilitar a compreensão do processo apresentamos um exemplo que 
iremos comentando passo a passo (o exemplo é de uma experiência no Brasil, 
todos os nomes foram mudados para proteger a 
con!dencialidade das pessoas).

Esta equipe fala da “ampliação do SIDIEs” 
e não da primeira aplicação. Isso signi!ca o 
seguinte: (1) que eles aplicaram este diagnostico 
precedentemente, (2) que passou um determinado tempo e decidiram 
aplicá-lo uma segunda vez porque existiam fenômenos que não tinham sido 
observados durante a primeira aplicação.

Considerações: a atividade de diagnóstico na ação é uma atividade 
constante, sendo que as comunidades locais estão em constante evolução. 

Falando com os líderes de opinião e atores da comunidade a equipe 
colhe informações sobre um grupo de pessoas que invadiram um lote de 
terreno. Trata-se de uma representação social que tem os seguintes elementos 
de ancoragem: (1) são o maior problema da comunidade, (2) representam um 
perigo, (3) incrementaram o numero de furtos, (4) !cou perigoso andar de noite 

Iniciamos em junho de 2010 a 
ampliação do SIDIEs, aplicamos o 
instrumento nas ruas J.P., C. G, V. D. 
e I [Brasil 4.1] 

Analisando as informações podemos perceber que a maioria dos moradores reclamam de 
um prédio invadido por integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto da região 
central segundo eles o maior problema da comunidade se refere aos moradores do prédio 
central, segundo pessoas que representam perigo, relatam que os furtos aumentaram; 
andar a noite pelas ruas do bairro se tornou perigoso por ter aumentado numero de 
usuários de drogas. A minoria reclama de falta de área verde, iluminação precária, lixo 
nas ruas por conta da feira-livre que acontece na terça-feira, a grande concentração de 
caminhões de uma transportadora em frente às casas. [Brasil 4.2] 
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nas ruas do bairro por causa do aumento do número de consumidores de drogas, 
(5) aumentou o número de consumidores de drogas. Um grupo minoritário 
reclama também por outros problemas, porém não tem relação direta com os 
invasores do lote vazio. Pode-se pensar que tendo uma representação desse 
tipo, a comunidade não tem grande disponibilidade de estabelecer nenhum 
tipo de aliança ou cooperação com os novos habitantes da sua comunidade.

Neste caso há um con"ito entre a comunidade e este grupo novo. Este 
con"ito impede o diálogo. Os membros da equipe são aqueles que tomam a 
decisão de estabelecer uma ponte. Trata-se de uma ação social. Então decidem 
ir e encontrar este grupo recém chegado. A sua porta de entrada nesta “micro-
comunidade” é R. que os leva até o líder comunitário desse recinto (ver neste 
propósito: Entrar-Encontrar à comunidade). 

A equipe encontra o líder da comunidade, se apresenta informando-o 
sobre quem são, o que fazem e depois vão escutá-lo. Observem-se os aspectos 
seguintes: (1) o senhor H. é líder comunitário porque uma pessoa indicou -o 
como tal. Isto é su!ciente para começar a estabelecer a rede de líderes de 
opinião, mas essa informação tem que cruzar com outras. O Sr. H. não vira líder 
porque os operadores da equipe conseguiram estabelecer uma aliança com 
ele, mas porque ele representa a comunidade por determinados aspectos da 
sua vida cotidiana e isso ainda não esta comprovado. (2) O líder comunitário 

Nos apresentamos ao Sr. H. o líder comunitário contando a ele um pouco do nosso trabalho 
e também ouvimos um pouco da sua trajetória na luta por dignidade , nos contou que 
estão ocupando o prédio a mais ou menos três anos. Antes da sua chegada era um ponto 
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial. Sabendo desta 
situação propôs ao trá!co uma parceria, os moradores sem teto ocupariam o local dando 
ao trá!co possibilidade de menor prejuízo, não teria tantas batidas policias, pois, famílias 
inteiras habitariam o prédio e as famílias por sua vez, dariam uma segurança paralela 
onde ninguém teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o acordo 
22 famílias se mudaram para o prédio, [Brasil 4.4] 

Com base nessas informações fomos conhecer no dia 27 de julho o prédio . Ao chegar lá 
falamos com algumas pessoas que se encontravam na frente dele em especial R. rapaz 
negro de aproximadamente 23 anos e sua esposa de 19 anos com !lho de um ano no colo 
morador do prédio que fez a negociação entre nós e o líder comunitário permitindo assim 
a nossa entrada dentro do prédio. [Brasil 4.3] 
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os informa sobre os antecedentes desse recinto ocupado... na verdade está 
contando a história dessa pequena comunidade. Um dos pontos do SIDIEs é 
conhecer a história da comunidade porque na história encontra-se algumas 
respostas às perguntas formuladas no presente. (3) Nessa história encontra-se 
um fato importante: o pacto entre os ocupantes e os tra!cantes de drogas: uns 
protegem aos outros da polícia e os outros permitem aos ocupantes !car nesse 
recinto. O fato de ter tido um aumento de consumo de drogas e insegurança nas 
ruas pode ser objetivo, esta aliança, por conseguinte, pode fortalecer o grupo 
dos tra!cantes permitindo a eles estender o seu negocio. Na verdade não se 
pode ignorar que isto teve um impacto negativo para toda a comunidade. (4) 
Isto signi!ca que a representação social negativa que os habitantes de uma 
parte do bairro têm dos invasores pode ser subjetiva ao mesmo tempo. (5) 
Em relação ao método do SIDIEs vemos que: cada líder de opinião conta os 
acontecimentos seguindo sua lógica pessoa, não !ca preocupado com os 
pontos do SIDIEs,  mistura histórias, representações, mitos, lembranças , vida 
cotidiana, problemas, reclamações. É tarefa do operador colher a informação 
e começar a organizá-la para poder analisá-la. Às vezes é possivel fazer este 
trabalho com as pessoas entrevistadas durante a entrevista mesmo, com outras 
perguntas, re"exões etc.

Analisando o fragmento, observamos que: (1) Assim que estabelecido o 
contato com este líder, os operadores o consideram uma nova e mais amplia 
porta de entrada na comunidade: o fato de pedir permissão não é só um ato de 
boa educação, é também estabelecer uma aliança, neste caso, para enlaçar uma 
nova relação, começar a construir uma nova rede no interior da comunidade. 

Pedimos autorização ao Sr. H. para conhecermos as famílias. Ao subirmos até a sala 
do Sr. H. tentamos imaginar a realidade de cada família. A realidade superou a nossa 
imaginação, ao visitarmos algumas famílias nos deparamos com crianças aparentemente 
carentes, carinhosas, receptivas, pessoas de semblante sofrido que nos contaram suas 
di!culdades tristezas e relataram um pouco do que é viver  nesta comunidade. Disseram-
nos que a vizinhança é boa e que nunca são incomodados, que podem !car na rua, as 
crianças podem brincar, tem tudo que precisam perto tem um centro comercial que as 
pessoas podem ir caminhando, tem farmácias, supermercados, posto de saúde e a igreja. 
Conhecemos a família da He.. Nem seus  !lhos nem seus irmãos frequentam a escola ou 
creche. Seu marido não permite, ele justi!ca dizendo que está protegendo as crianças de 
serem maltratadas por colegas e professores na escola. Conheci também I. mãe de R. De 
acordo com os vizinhos a I. além de vender doces e comida pronta, também vende drogas 
[Brasil 4.5].
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(2) A representação que os operadores tem dessa comunidade pouco tem 
a ver com a que já tinham construído anteriormente, durante as primeiras 
entrevistas, parece o oposto: pobre, com trauma, tranquila, cooperativa, 
segura, paci!ca. (3) Os habitantes do prédio mandam seus !lhos à escola mais 
próxima e lá são tratados de maneira discriminante pelos professores. (4) A 
mãe do R. (a primeira porta de entrada na comunidade que levou ao líder H.) 
provavelmente participa na venda de droga. Se isso é verdade, o pacto entre 
tra!cantes e habitantes resultou que alguns habitantes participem no trabalho 
dos tra!cantes. (5) É escutando a “os vizinhos” que os operadores tiveram a 
informação sobre a provável colaboração da I. na venda de drogas nas ruas.

O que podemos aprender deste exemplo? (1) Como é normal na vida 
cotidiana do trabalho, tudo acontece ao mesmo tempo e não segue os mapas 
mentais que os operadores têm em mente, (2) porém, ter mapas mentais 
é muito útil pois permitem localizar com clareza onde nos encontramos, 
sabendo que se deslocar no mapa não quer dizer se deslocar no território, é 
se deslocando no território que podemos nos deslocar no mapa. (3) Temos 
ainda muito trabalho pela frente para identi!car os líderes: aqui os operadores 
identi!caram um (provavelmente) entre eles. Os outros serão identi!cados 
através de outros dias e noites de trabalho na rua, de atividades de vinculação, 
etc. (4) Escutar aos líderes é importante, porém eles darão seu ponto de vista 
a partir da sua posição e  poder, com a !nalidade implícita ou explícita de 
mantê-lo e se possível de reforçá-lo. Por esta razão vale a pena também pedir 
a opinião das pessoas que não são líderes.  

Vamos ver agora outro exemplo no qual o trabalho de identi!cação de 
líderes encontra-se em um estado mais evoluído. A tabela 4.1 é a resposta da 
seguinte pergunta: “complete a tabela pensando em quem é um ator na sua 
comunidade”. Aqui a pergunta feita não é “quem é um líder de opinião na 
sua comunidade... esta pergunta regularmente não se faz... mas quais são as 
pessoas que nós consideramos ativas em favor da comunidade. Podemos então 
considerar esta lista de atores como uma lista de líderes de opinião.  

A modalidade com a qual se estabeleceu essa lista é por meio de um 
trabalho de grupo com os membros da equipe. Então são os operadores 
que produzem essa sistematização utilizando as informações que tem e 
entrelaçando-as entre eles.

Esta é uma modalidade de construção de rede de líderes de opinião. O 
risco desta modalidade é que esta rede seja a representação das relações no 
interior da equipe que a constrói.



145TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

Tabela 4.6.  Líderes de opinião
Quem é 
ator na sua 
comunidade?

O que ele/ela faz?
Participa dos encontros realizados 
por vocês? Se não, explicar o 
motivo. 

Sérgio
Diretor do ginásio de esportes e 
porteiro da Escola Municipal Maria 
do Carmo. 

Participa assiduamente 

Dona Maria 
Moreira

Coordenadora do Grupo de 
Mulheres Sagrada Família e 
zeladora da Capelinha. 

Participa assiduamente

Marilene Jurista popular e líder na 
comunidade. 

Participa. Nesta última etapa 
está mais afastada devido a estar 
trabalhando em outro município e 
estudando.

Antônio 
Carlos 
(Pro!ssional)

Presidente da associação 
de moradores do CN e 
desenvolvimento de trabalho 
voluntário junto a crianças e 
adolescentes na área de esporte.

Participa assiduamente. Contribui na 
divulgação dos eventos e atividades.  

Ceiça Participa do Grupo MC e é voluntária 
do CDHC. 

Participa assiduamente. Tem 
dado uma valiosa contribuição na 
organização das FS.

Gorete

Professora da Escola Municipal 
desenvolve o Projeto Saúde 
e Prevenção na Escola com 
adolescentes. 

Participa. Gorete tem um tempo 
muito corrido, pois dá aula na escola 
e não mora no bairro. 

Cícero Coordenador do Grupo 
Desbravadores da Igreja (Jovem). 

Nesta última etapa se envolveu 
muito com a organização das Feiras 
Solidárias. Também fez uma boa 
mobilização dos jovens do seu 
grupo. 

Kateúcia Jovem do grupo Desbravadores. Mesmo que no caso de Cícero.

Chicão Jurista popular e agente de saúde 
da área. 

Participa assiduamente. É agente de 
saúde da área. 

José 
Gonçalves 

Comerciante, feirante e voluntário 
no projeto. 

Participa assiduamente. É uma 
pessoa madura e se disponibilizou a 
participar.

Seu Silva 
Membro da igreja evangélica, 
trabalha na área de artesanato, 
turismo e educação ambiental. 

Participa. 

Este risco pode ser reduzido utilizando o procedimento descrito no 
Capítulo 3, na sessão Construção da Rede líderes de opinião.

O que obtemos é: (1) uma lista de nomes, (2) a descrição de um papel 
social, quer dizer, a atividade pela qual essa pessoa é reconhecida nessa 
comunidade, (3) as características da sua participação nas atividades que essa 
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o que faz falta aqui é ver quais são as 
relações de rede que estes líderes tem 

entre eles. Como se procede neste 
caso? Uma maneira é perguntado 
diretamente a cada um deles. Neste 
caso a pergunta seria a mesma “quais 
são segundo a sua opinião os atores 
desta comunidade?”

Um primeiro indício para ter 
uma ideia da rede que eles constituem 

equipe organiza.   
Como vemos, sem dúvida, trata-

se de uma lista de líderes de opinião. 
Porém, tem uma limitação: é a lista dos 
líderes de opinião vinculada à equipe. 
Não é uma lista de líderes de opinião 
que representa a comunidade. Em 
termos de tratamento comunitário, 
poderíamos dizer que se trata da 
parte complementar da equipe, ou 
seja, daquele grupo de pessoas que 
juntamente com a equipe constituem 
a “rede operativa” (com a condição 
que as interconexões entre esses 
atores e os membros da equipe sejam 
explicitadas) e provavelmente uma 
futura minoria ativa.  O que podemos 
pensar é que a representação da 
comunidade que vamos atingir com 
estes atores/líderes terá provavelmente 
uma maior proximidade com a equipe 
em relação à comunidade (não é assim 
necessariamente).

Não satisfeitos com este 
primeiro resultado, buscaram outras 
informações: 

Com este novo esforço a equipe 
obteve outros nomes:

Que podemos aprender deste 
exemplo? (1) podemos aprender 
como se constrói aos poucos uma 
rede de líderes de opinião: ou seja, 
identi!cando aos atores comunitários; 
(2) que as duas características mínimas 
para poder começar a entender a 
organização dos líderes de opinião 
são seu nome e seu papel social  (3) 

“Na perspectiva de contribuir ainda 
mais com a efetividade da ação, 
realizamos uma nova pesquisa na área 
delimitada e identi!camos novos líderes 
que serão convocados a participar do 
processo. Os dados foram levantados 
através de entrevistas com moradores e 
visitas domiciliares.” [Brasil 4.7]

Dona Menta
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Irmão Ronaldo
Pastor da Igreja Evangélica Pentecostal

Seu Severino
Comprador de material reciclável

Alana
Jovem

Dona Vera

Beto

Dona Neide

Bethânia
Agente de Saúde e !lha do seu Chicão

Aroldo
técnico em eletrônica e muito criativo

Cláudio
adolescente
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seria ver (a) quantos são ao !nal os atores dessa comunidade (tamanho da 
rede), (b) quais são os mais nomeados (os que têm mais poder de in"uência), (c) 
as relações que tem entre eles (dependência, reciprocidade, etc.), (d) como eles 
se organizam (quais são os subgrupos e as relações entre eles), (e) a densidade 
desta rede (se todos estão relacionados da mesma maneira com todos ou se 
há diferenças), etc. E em base a isto ter uma ideia mais clara do signi!cado 
e das consequências do que dizem. A exploração  de uma rede de líderes é 
uma viagem fascinante dentro do inconsciente de uma comunidade, por isso é 
um trabalho constante, porque o “não pensado” "ui e muda constantemente, 
utilizando a energia produzida pelos con"itos não declarados, pelos intereses 
ocultos, pelo desejo de mudança e pelas necesidades básicas insatisfeiras.

Di!culdades e boas práticas
A di!culdade principal é a de manter uma constante atitude de pesquisa, 

de não se parar quando se tem os nomes de algumas pessoas, quando se 
conhecem as suas funções, e sim ir mais para frente: (1) seguir procurando 
outros nomes e outros papéis sociais 
porque a vida comunitária produz líderes 
em continuidade, eles são os que garantem 
a sua organização, seu sentido e sua 
sobrevivência (e as vezes todo o contrário); 
(2) continuar tentando entender as relações 
que eles tem entre eles e com a equipe, pois 
nestas relações residem as motivações e o 
signi!cado das comunicações, das mesmas 
relações e das decisões que eles tomarão.  

A viabilização da rede de líderes exige um pouco de trabalho de 
escritório: registrar a informação, organizar os papéis de maneira que seja fácil 
utilizar a informação registrada, estudar a informação registrada, resumi-la 
analisá-la, sistematizá-la. Ás vezes as equipes consideram tudo isso uma perda 
de tempo. Trata-se de encontrar a maneira que permita a todos fazer este tipo 
de atividade. Sem esta atividade não há memória histórica, não há memória e 
a condivisão dos conteúdos !ca difícil e precária.    

Para a viabilização ou construção da rede de líderes de opinião podem 
se adotar técnicas diferentes: desde a mais simples que é o trabalho de rua 
e de comunidade (perguntas informais), até o!cinas, grupos focais, jogos, 
animações, etc. O que importa neste caso é (1) a qualidade da relação que 
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produz a informação, (2) as qualidades (!delidade) da recompilação, (3) a 
maneira com a qual é analisada. Se não existe um trabalho de relação, re"exão, 
análise, sistematização e elaboração de um produto !nal, as modalidades 
de  produção de informação (o!cinas, jogos, animações, etc.) podem ter um 
certo efeito emocional e as vezes também de aprendizagem, porém não tem 
nenhuma ou quase nenhuma conseqüência para o processo em si.  

Análise de boas práticas e de fracassos

Se estamos procurando uma maneira de construir uma rede de recursos 
comunitários, o conhecimento dos atores, o estudo das práticas do passado e 
do presente e do seu signi!cado para a comunidade é certamente um bom 
início. 

Conceito
O fato de uma organização começar a trabalhar em uma comunidade 

de alta vulnerabilidade não signi!ca que nesse momento comece o mundo. 
Para transformar em prática de trabalho essa re"exão é oportuno tomar 
em consideração pelo menos dois fatos, o primeiro é que uma comunidade 
sempre trata de enfrentar os seus problemas. Isto não quer dizer que o faça 
com o mínimo de danos para todos os seus membros (as comunidades 
locais as vezes excluem em maneira trágica e dramática). Mesmo assim, se 
as comunidades  continuam existindo isso quer dizer que existem formas de 
solidariedade, de ajuda mutua, de identi!cação de problemas e de atuação de 
soluções. É importante evidenciar essas formas comunitárias de construir bem 
estar ou de reduzir danos e sofrimentos, porque isso é o que a comunidade 
sabe fazer e já aceitou. É possível que muitas dessas maneiras de ajudar sejam 
também recursos reais (ou seja, mais construtivas do que destrutivas) para a 
comunidade e incluídas entre as atividades do programa. 

Os projetos/ações citados abaixo não foram desenvolvidos na comunidade. Como já 
mencionamos a comunidade é muito carente de iniciativas, praticamente nenhum projeto 
foi desenvolvido, os líderes e atores não conseguem citar nenhuma ação que tenha sido 
desenvolvida especi!camente com a comunidade. 
Neste sentido, ao trabalhar essas indagações com o grupo, os mesmos não souberam dizer 
ou desconheciam se havia acontecido alguma ação naquela área. 
Os projetos e ações citados abaixo não tinham como foco a comunidade, mas sua análise 
trouxe elementos signi!cativos para sistematização da nossa proposta. [Brasil 4.9]



149TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

Em segundo lugar é possível 
que outras organizações estiveram e 
ainda estejam ali desde muito tempo, 
e ainda com mais probabilidade 
estiveram também instituições 
governamentais (serviços sociais, 
polícia, saúde, educação, etc.). Essas 
experiências também têm que ser 
consideradas. 

O princípio que consideramos 
aqui é que cada projeto, cada 
iniciativa ou programa se insere em 
um "uxo de ações sociais que tem 
uma história, e que esta história tem 
também in"uencia no que se está 

A avaliação  do sucesso ou fracasso tem 
pelo menos três vantagens: (1)saber o 
que a comunidade pensa das atividades 
implementadas por outros atores, (2) 
conhecer quais são os critérios que a 
comunidade tem para valorizar o que 
se faz, (3) entender quais são as regras 
de fracasso e bom resultado dessa 
comunidade (como ela se organiza 
para fazer fracassar ou obter bons 
resultados). 
Isso quer dizer que não está se 
procurando uma valorização objetiva 
do já feito, mas sim uma valorização 
subjetiva da comunidade. Também não 
se descarta que valorização subjetiva e 
a objetiva possam coincidir.  [Ponto de 
re"exão 4.1]

Tabela 4.2.

Nome do 
Projeto e 
público alvo

Resultados 
alcançados

Principais 
características 

Fracassou ou deu 
certo? Por quê? 

O que dessa 
experiência passada 
será considerado para 
o projeto que vocês 
implementarão? 

Projeto 
Educando para 
Vida.
Alunos da 4ª 
série (tarde)

Não existe 
registro dos 
resultados 
alcançados

Aulas no !nal 
do expediente 
ministradas por 
um professor 
tratando sobre o 
tema drogas

Fracassou. Não 
teve continuidade

A ação precisa ser 
pensada e planejada 
de acordo com as 
necessidades da 
comunidade tendo 
processos de avaliação e 
continuidade

Juristas 
Populares

Ações na 
área do meio 
ambiente

Ações integradas 
à comunidade

Vem dando certo. 
Os Juristas moram 
ou trabalham 
na comunidade. 
Precisam 
investir mais na 
mobilização da 
comunidade

Capacidade de 
mobilização da 
comunidade. Trabalhar a 
formação de lideranças 
da comunidade para que 
dêem continuidade as 
ações

[Brasil 4.10] Esta tabela resume aguns elementos que ajudam a ter uma ideia do que permite ter resultados 
favoraveis ou nao: (1) garantir a continuidade (2) ser membro da comunidade (3) um planejamento que 
considere as necesidades da comunidade ( 4) capacidade de mobilizacao ( 5) formacao de lideres (6) acoes 
integradas. Aquilo que !ca claro e que se pode aprender dos éxitos e dos fracassos a condicao que se quer 
aprender deles.
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fazendo. A consequência disso é que tem que se valorizar e fortalecer o que 
fortaleceu a comunidade no passado, e sim conservá-lo; e tem que transformar 
(inovar) o que produziu mais danos do que benefícios. Começar sempre tudo 
de novo é por um lado uma ilusão, quer dizer que mesmo que quisermos não 
o atingiríamos, e pelo outro é uma perda de tempo. 

Objetivos e processos
Entende-se que os objetivos deste passo 

do SIDIEs são: (1) recuperar o que a comunidade 
sabe fazer em bene!cio do seu desenvolvimento 
e bem estar, (2) recuperar também o que outros 
atores !zeram no passado ou talvez estão fazendo 
no presente para criar sinergias, colaborações 
e parcerias: construir uma rede de recursos 
comunitários.  

Com relação aos programas ou projetos 
implementados pelas instituições ou organizações, pode-se resultar útil seguir 
este processo: 

(1) Fazer uma pesquisa secundária para ver quais são as atividades 
implementadas por outras instituições ou organizações nessa comunidade (em 
todos os âmbitos do “social”: saúde, educação, segurança, cultura e esporte, etc.).

(2) Trabalhar com os líderes de opinião e outros atores o que já foi feito 
na comunidade com outras organizações e instituições. Este trabalho pode ser 
feito com entrevistas, o!cinas, etc. É uma boa prática utilizar as informações da 
pesquisa secundária para ajudar aos atores secundários a “lembrar” com mais 
precisão.  

(3) Ter uma valoração do feito em termos de sucesso ou fracasso de cada 
uma dessas atividades. Isso signi!ca ter uma avaliação “positiva” ou “negativa” 
incluindo as motivações dessa avaliação e s critérios para de!nir os conceitos 
de fracasso ou sucesso.

Com relação as atividades implementadas pela comunidade podemos 
proceder por meio de entrevistas diretas, o!cinas, reuniões, debates, 
animações, teatro comunitário, relatos de histórias, análise de jornais locais, 
etc. 

Vejamos um exemplo prático de como isso foi implementado em uma 
comunidade. O procedimento foi o seguinte: 



151TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

(1) Primeiro Passo: foram organizados diferentes o!cinas com diferentes 
atores: líderes de opinião, adultos, população da rua, representantes o!ciais, 
gente comum. Foram realizadas também entrevistas não formais durante o 
trabalho de rua. Foi feito também um trabalho de identi!cação dos temas 
geradores espontâneos e induzidos. E por meio deste trabalho foram 
identi!cados os argumentos dos quais os atores comunitários falam dos seus 
problemas e o que eles fazem para enfrentá-los. 

(2) No !nal desta etapa temos uma lista do que a comunidade faz para 
enfrentar os problemas da mesma comunidade subdividida por atores: líderes 
de opinião, pessoas que moram na rua, adultos, representantes o!ciais, etc. 
Esta lista pode ser tão detalhada o quanto se deseja e necessita. 

(3) Segundo Passo: com a lista de “o que a comunidade se faz” é feita 
uma re"exão sobre quanto exitosas sao essas ações. Essa valoração se faz com 
entrevistas individuais, por grupos, em o!cinas, em reuniões, debates, etc. 

A contrução de critérios de valoração os mais claros e simples possíveis 
e importante. Neste caso, pode-se perguntar às pessoas se consideram que 
uma determinada ação foi um êxito ou um fracasso, e de dar a sua resposta um 
valor de 0 a 10, onde zero signi!ca fracasso total e 10 êxito total. Por exemplo, 
5 signi!caria nem êxito e nem fracasso.

A avaliação do sucesso ou fracasso da comunidade apresentada no texto considera 
atividades implementadas por atores formais (igrejas, grupos formais, etc.) fazendo 
a análise de fracassos utilizando duas aproximações diferentes: primeiro é a de tratar 
e considerar se a atividade teve êxito ou fracasso explicando o motivo. A segunda é 
procurando quais deveriam ser as características dessa ação no caso em que se pense 
implementá-la de novo.  
Os elementos de êxito e fracasso mencionados são: continuidade e descontinuidade, 
pertencer e não pertencer à comunidade, planejamento e não planejamento, com e sem 
fator religioso, com e sem avaliação, aceitar e não aceitar as diferenças ou diversidades, 
rigidez e "exibilidade, sistematização e não sistematização.  
A presença de formas organizadas constitui uma base de início para a construção de uma 
rede de recursos comunitários. 
Podemos pensar que uma breve pesquisa secundária provavelmente recuperaria algumas 
atividades implementadas por atores institucionais ou outras organizações na área da 
saude, educação formal, segurança, moradia, etc. Independentemente do fato que a 
população de uma comunidade local considere êxito ou fracasso uma ação implementada 
por um ator institucional público, possuir dados sobre a presença ou ausência de atores 
públicos e de seu impacto na vida da comunidade local é um elemento essencial. Nestes 
casos a investigação secundária é relevante e necessária para a tematização da nossa 
proposta. [Ponto de re"exão 4.2]
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Pode parecer um exercício mecânico, mas na realidade se observou que 
põe as pessoas a pensar e a discutir com as outras.

Como se comentava anteriormente, com as outras, especialmente para 
construir um consenso sobre o que se entende por sucesso ou fracassoa, a 
avaliação que se obtém é subjetiva e permite entender quais são as regras do êxito 
e do fracasso, e ainda quais as suas representações. Por tais razões é importante 
entender este aspecto: porque a tendência e a persistência na comunidade local 
podem favorecer mais o fracasso do que o êxito.

O que obtemos no !nal é saber o que os grupos dessa comunidade 
(incluindo os líderes de opinião e a rede operativa) pensam do que se está 
fazendo na comunidade para dar respostas a algumas das di!culdades. No total 
participaram desta valoração 183 pessoas, das quais 24 são líderes de opinião 
formal, 30 são líderes de opinião não formal e 68 são pessoas que moram na rua, 
os restantes são membros da rede operacional.

Podemos ver na tabela México 4.1 o que as pessoas pensam que estão 

fazendo os líderes de opinião e qual é a valoração do sucesso ou fracasso que 
tem dessas ações ou iniciativas. 

Neste caso não podemos dizer que o prognóstico sobre o que os 
líderes de opinião fazem ou pretendem fazer seja positivo. Este prognóstico 
constitui ao mesmo tempo, como é lógico, uma previsão, mas também 
como uma expectativa (uma espécie de profecia que se auto cumpre). Neste 
sentido também se diz o que as pessoas pensam dos seus líderes de opinião: 
reconhecem estar vinculadas a eles e ao mesmo tempo não consideram que 
suas ações produzam benefícios para eles.

A tabela México 4.2 reproduz a lista das ações feitas pelos adultos e o 

Tabela [México 4.1]

Líderes de Opinião Pronóstico

1 Encaminham os jovens a diferentes lugares para ser atendidos de suas 
problemáticas.

3

2 Fazem contato com organizações para fazê-las trabalhar na comunidade. 3

3 Procuram apoio para pessoas invalidas. 3

4 Apresentam-se como candidatos a deputados 1

5 Impermeabiliza os tetos das moradias e doam pintura para pintar as paredes 5

6 Se aproximam aos candidatos a deputados 5

0: previsão de um resultado nulo, e 10: previsão de resultado totalmente positivo.



153TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

Tabela [México 4.2]

Adultos Previsão

1 Não permitem o estabelecimento de novas iniciativas de trabalho com população de rua, 
pois tem muitas experiências de fracasso e essas experiências vão atrair novas pessoas em 
situações muito difícil as quais  não será possível  atender. 

3

2 Recusam a declarar ante o ministério publico depois de alguma agressão por medo às 
represálias. 

4

3 Convocam à reunião de vizinhos para chegar a acordos sobre a iniciativa que será feita. 6

4 Quando os jovens das moradias brigam com os que moram na rua, os adultos só 
observam e os animam para seguir brigando. 

3

5 Estão em desacordo com a cafeteria móvel (drop in) porque menciona que se deveria 
trabalhar nas moradias. 

5

7 Reagem violentamente ante qualquer provocação . 2

9 Os adultos das moradias brigam com dona J. que vende a droga aos rapazes das 
moradias. 

3

11 Advertem aos usuários  que se não param de se drogar não terão os !lhos de volta. 4

13 Quando alguém se opõe a um assalto é apanhado. 3

14 Batem nos garotos mais novos. 2

15 Levam à policia no jardim para deter aos que roubaram. 3

16 Se aproximam aos candidatos a deputados à espera de receber algo de graça. 3

19 Ficam bêbados para se perder e não procuram aos !lhos que acabam nos cuidados de 
outras mulheres ou pessoas da creche os quais depois abusam das crianças. 

1

20 Cuidam do !lhos das pro!ssionais do sexo quando estas vão trabalhar. 5

21 Dão dinheiro e pão aos jovens da rua para não ser interrompidos  e também para se 
relacionar com esta população.  

2

24 Pedem que se denuncie os rapazes que roubam. 1

27 Abusam sexualmente dos seus !lhos mais novos quando tem problemas com suas 
parceiras.

1

28 Os adultos da rua são enviados por algumas pessoas a comprar inalantes  ou outro tipo de 
droga e em troca recebem uma quantia de dinheiro ou um pouco de droga. 

1

30 Os adultos da rua deixam pede a sua mae ou irmãs de cuidar de seus !lhos e de levar-los 
a escola. 

6

31 Os adultos da rua mantêm aos seus !lhos pequenos com frequência dormindo nas caixas 
de papelão em quanto elas consumem drogas ou esperam clientes. 

1

32 As mulheres pro!ssionais do sexo preferem ir a trabalhar em outros estados do pais 
quando as coisas não estão bem no bairro ou para !car longe das drogas.  

2

39 Colocam cruzes e velas para que os seus !lhos ou conhecidos possam recuperar a saúde. 2

40 Rezam e prometem mudar ao São Judas. 2

41 Batem nas suas mulheres quando as consideram “expertinhas” . 1

A tabela completa contém 44 itens. 
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prognóstico do sucesso ou fracasso feito pelos mesmos adultos da comunidade. 
Nesta tabela temos então o que os adultos consideram que está se fazendo na 
comunidade e a opinião que eles têm sobre quanto sucesso podem ter essas 

ações. Se observa que de todas as coisas que estão se fazendo só três são 
consideradas de sucesso: 3,22,30 (ver tabela México 4.3).

Se considera que entre 0 e 5 o prognostico é negativo. Fazendo a media 
de todos os valores desta tabela o resultado é de 2,7, o qual signi!ca que os 
atores que participaram desta re"exão estão de acordo sobre o fato que aquele 
que eles mesmos fazem tem altas probabilidades de fracasso. Frente a este 
dado, pode-se fazer pelo menos dois tipos de re"exão. A primeira é que neste 
grupo parece existir uma regra de persistência que diz assim: se nos fazemos 
algo que consideramos ine!caz então não muda nada, isto é, no fundo o que 
queremos. Outra versão desta mesma regra é: se nos consideramos ine!caz o 

Tabela [México 4.3]

3 Convocam reunião de vizinhos para chegar a acordos sobre a iniciativa que vão tomar. 6

22 Conseguem trabalho que permite poupar dinheiro para alugar um quarto 6

30 Os adultos da rua deixam aos !lhos aos cuidados da mãe e irmãs para que elas as 
levem na escola.

6

Tabela [México 4.4]

População da rua 

Pr
on

ós
tic

o

Ca
te

go
ria

1 Pedem dinheiro 3 1

2 Fazem exibições de Faquirismo para ganhar alguns centavos 3 1

3 Pedem aos seus familiares ou amigos que lhes compartam droga 3 1,2

4 Batem nos rapazes novos 3 3

5 Deixam aos seus !lhos em casas de familiares porque tem medo que o poder 
publico  se apresente na comunidade  e levem os seus !lhos.

5 4,7

6 Eles mesmo se protegem frente aos roubos 5 4

7 Se protegem na tenda quando chega a policia 3 4,6

8 Rejeitam às pessoas que não lhes dão presentes. 3 1

9 Visitam a Basílica 5 5

10 Insistem em querer entrar no drop in movél levando drogas 2 6

11 Internam aos seus !lhos para que recebam educação e serviços de saúde 5 7,8

12 Pagam a algumas senhoras que cuidem dos seus !lhos 2 7

13 Vendem roupa usada no mercado. 5 1
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14 Tentam largas as drogas fazendo trabalhos  domésticos, alguns ajudam ao pai a 
limpar na igreja. .

5 1,2

15 Batem nas mulheres para manter elas abstemias ou quando eles querem que elas 
usem drogas.

3 3,2,
8,10

16 Levam aos doentes no hospital, porem não !cam responsáveis deles. 4 8

17 Pedem dinheiro por todos os favores que eles fazem 2 1

18 Organizam pastel para as crianças que moram na rua com suas mães. 5 8

19 Se organizam para dormir em um quarto de hotel . 5 8

20 Destroem os pertences das pessoas que eles acham que não são agradáveis. 3 3

21 Provocam os policiais para brigar 3 3

22 Relacionam-se com varias instituições para poder sobreviver 5 1

23 Guardam suas coisas importantes na casa dos seus amigos 5 4

24 Os garotos da rua fogem do parque quando tem controle da policia, mas depois 
voltam 

4 4

25 Experimentam os diferentes comprimidos em busca do mesmo efeito mas 
procurando evitar aqueles que geram sensação de !car meio tonto. 

4 2

26 São internados em centros recuperação pelos  familiares ou casais quando estão 
consumindo drogas demais. 

2 8,10

27 Vendem as coisas que as instituições dão de doação para comprar drogas ou as 
trocam por droga.

3 2

28 Robam dos mais debeis tirando as coisas doadas que eles recebem das 
instituições 

2 3,1

29 Roubam a droga entre eles 2 3,2

30 Algumas vezes as mulheres que se prostituem tem que levar ao serviço aos !lhos 
porque não tem onde deixá-los, e eles !cam assistindo o ato todo. 

3 7

31 Dão aos !lhos porque não podem mantê-los . 2 7

33 Provocam e iniciam brigas. 1 3

34 Fazem juramentos religiosos com madrinhas e padrinhos para que o juramento 
tenha validez. 

6 5,10

35 Procuram creches para que cuidem das crianças em quanto eles procuram 
trabalho ou tra!cam. 

6 7,8

36 Se dedicam a roubar e sem fazer mais nada 2 3,1

37 Ajudam aos operadores da tenda a carregar o armação 2 6

38 Quando alguma garota !ca doente ou !ca muito tempo morando na rua, vão 
morar em casa de outras pessoas que oferecem as suas casas e que moram 
sozinhos.

3 8

39 As meninas que encontram os seus parceiros com outra mulher brigam tanto 
com ele quanto com ela.

1 3

40 Quando as mulheres da praça sentem que os seus !lhos tem muito apego á drop 
in movel e aos operadores, param de levar eles por medo a perde-los.

2 6

41 Se refugiam dos policiais no drop in movel. 2 6,4

42 Pedem ao padre água benta para acalmar aos seus !lhos que não param de 
chorar

3 5
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43 Fogem dos centros de recuperação e tem relações sexuais com os operadores 
destes 

1 10

44 Depois de sair da casa dos pais elas não voltam por terem vivido tudo aquilo na 
rua

2 9

45 Pedem que alguém leve elas a algum albergue quando se encontram 
desamparadas dos parceiros e amigos.

2 8,10

46 Pedem que alguém lhes dê comida e café no drop in movel. 1 6,1

47 Algumas irmãs dos rapazes da rua as procuram para levá-las de volta em casa. 3 8,9

48 Começam a vender inalantes  ou outras drogas como fazem as mães e os pais. 1 1,2

49 Os !lhos dos rapazes brincam de se bater e no !nal se abraçam e se beijam 1 3

50 Os jovens batem nas suas mulheres, mesmo quando elas os encontram com 
outras mulheres.

1 3

51 Matam outras pessoas 1 3

52 Trabalham para ganhar dinheiro e visitar aos seus !lhos que encontram-se em 
diferentes albergues do estado. 

4 1

53 Alguns jovens se aproximam aos policiais para servir de informantes e obter com 
isso alguns benefícios. 

1 1

54 Ensinam aos mais jovens a se defender e a robar para sobreviver na comunidade. 1 1,3

55 Levam aos alcoólatras nos centros de recuperação  quando já não conseguem 
comer nem mover-se.

4 8,10

56 As crianças da rua se sentem responsáveis do cuidado dos irmãos mais novos. 4 8,9

57 Os jovens da rua tem relações sexuais para conseguir dinheiro, mas no caso dos 
homens isso é mal visto e é motivo de agressão.

1 1

58 Os jovens da rua se defendem entre eles mesmos quando a polícia os quer 
prender, porém algumas vezes é um esforço com muito risco.

4 3,4

59 Os transexuais vendem cocaína. 1 2

61 Os jovens que pararam de se drogar vão conversar com os seus amigos na praça 
da comunidade para que eles deixem a droga.

7 8,10

62 As crianças e os jovens dos prédios vem para brigar com os jovens da rua 1 3

63 Quando os jovens se sentem agredidos pelos garotos da rua, levam aos garotos 
do bairro para batam neles, isso como vingança. 

1 3

que fazemos, nos mesmos favorecemos o fracasso de nossas ações; como se o 
propósito de fundo fosse fazer ações ine!cazes.

Na tabela 4.6 vemos o exemplo que responde a mesma pergunta um 
grupo de atores entre a população da rua. 

Aqui também a pergunta é: como utilizar este material. Propõe-se aqui uma 
abordagem que obviamente não é a única possível. Pode-se iniciar com uma 
primeira pergunta. Quais são os temas principais dos quais falam os habitantes 
de rua, ou como se podem reunir estas ações que eles fazem de maneira que 
seja possível ter uma visão sintética e global. Fazendo uma análise de conteúdo, 
utilizando as palavras chave se encontram as seguintes categorias:
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1- Subsistir (16)
2- Droga (8)
3- Violência (16)
4- Auto proteção (7)
5- Religiosidade (3)
6- Drop in móvel (4)
7- Relações com os !lhos (6)
8- Formas de ajuda (13)
9- Família (3)
10- Tratamento e reabilitação (6)

Desta primeira organização dos dados se pode apreciar a importância e o 
peso da violência das ações de subsistência e também das formas de ajuda. Todas 
consideradas ao mês tempo frequente e com alta probabilidade de fracasso. Nós 
encontramos aqui, provavelmente frente as mesmas regras de fracasso que se 
encontraram analisando o marco das ações feitas pelos adultos.

Observamos que entre as “ações ou estratégias” adotadas pela 
comunidade e em especial pela população de rua, algumas são efetivamente 
dramáticas (ver tabela 4.7).

A pergunta agora é: que fazemos quando obtivermos todo este material?
Entre as respostas podemos incluir as seguintes: 
(1) O processo pelo meio do qual se obtém este material é o elemento 

fundamental. A maneira com a qual os atores comunitário participam em 
cada momento é para eles um processo de formação e mudança. Por isso a 
construção destes processos é fundamental. Este processo está constituído 
pela relação individual, o trabalho em grupos, as festas, os grupos de debate 
e discussão, as o!cinas, os jogos, as ações de enganche, etc. A criatividade das 

Tabela [México 4.5]

20 Destroem os pertences das pessoas que eles acham que não são agradáveis. 3

21 Provocam brigas com a polícia. 3

28 Roubam dos mais débeis  coisas doadas que eles recebem das instituições 2

30 Algumas vezes as mulheres que se prostituem tem que levar ao seu serviço seus !lhos 
porque não tem onde deixá-los e eles observam o ato todo. 

3

31 Dão aos !lhos porque não podem mantê-lo. 2

48 Começam a vender inalantes ou outras drogas como fazem as mães e os pais. 1

51 Matam as pessoas. 1
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culturas locais é o fator central.  
(2) Fazer este tipo de trabalho é fazer tratamento comunitário! 

Construindo estas “tabelas” (sobre tudo quando trabalhamos em grupo) 
na realidade se evidenciam as maneiras com as quais as comunidades se 
defendem, excluem, negam a evidência, e também constroem sentido. Assim 
é possível assim colocar um pouco de luz no “inconsciente das comunidades”, 
criarem consciência. Este tipo de processos corresponde a fazer prevenção, 
é um trabalho da psicologia social e da clínica comunitária. Nisto também 
diferenciamos o trabalho psicológico “clássico” (enfocado no sujeito portador 
do problema) do trabalho psicológico com a comunidade, onde o sujeito é a 
comunidade, as redes, seus líderes de opinião, as maneiras como as opiniões e 
as representações se formam e podem mudar.   

(3) Por meio deste trabalho valorizamos também os recursos (respostas) 
que a comunidade tem. Podem se evidenciar, reforçar, organizar. Quando 
fazemos isto estamos fazendo prevenção/organização que é o componente 
primeiro de tratamento comunitário: construir organização, construir um 
dispositivo para melhorar as condições de vida.

Se observarmos as respostas que foram consideradas como 
possivelmente de sucesso se evidencia: o contato ou pedir ajuda a instituições 
ou organizações e auto se organizar.

Tabela [México 4.6]

População da Rua Pronóstico

5 Deixam seus !lhos em casa de familiares porque tem medo do poder publico 
se apresente na praça e e levem embora os !lhos.

5

6 Se protegem entre eles dos roubos. 5

9 Visitam a Basílica. 5

11 Internam a seus !lhos para que eles recebam educação e serviços de saúde. 5

13 Vender roupa usada . 5

14 Tentam largar as drogas fazendo tarefas de casa, alguns ajudam ao padre a 
limpar a igreja.

5

18 Organizam pastel para as crianças que moram nas ruas com seus !lhos. 5

19 Se organizam para pagar um quarto de hotel e !cam ai mesmo. 5

22 Relacionam- se com varias instituições para poder sobreviver. 5

23 Guardam suas coisa importantes em casa de amigos. 5

34 Fazem juramentos religiosos acompanhados de madrinhas e padrinhos para 
que o juramento seja verdadeiro.

6

35 Procuram creches para que cuidem às crianças enquanto eles procuram 
trabalho ou tra!cam.

6

62 Os jovens que pararam de se drogar vão a conversar com os seus amigos na 
praça para que eles também parem de se drogar.

7
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O processo de análise de êxitos e fracassos podem concluir-se tratando de 
estabelecer com os atores comunitários quais são as ações que seria oportuno 
implementar, e quais são as suas probabilidades de êxito. Ver na tabela 4.9 que 
reporta o resultado de um trabalho de grupo feito com líderes de opinião e 
neste caso a pergunta era: o que fazer com o tema de consumo de drogas.

Parece que os líderes de opinião dão mais probabilidade de sucesso ao 
trabalho nos conjuntos habitacionais (em relação ao trabalho de rua). Isto é 
verdade com a condição que se levem as crianças de rua. A separação entre 
crianças dos prédios (os que tem casa ali) e as crianças de rua (que tem a rua 
como casa) é um dos critérios de base da ação social “espontânea” nesta 
comunidade local. É como se para os líderes de opinião as crianças de rua não 
pertencessem a comunidade local. Entende-se então que as ações de violência 
entre crianças de rua e dos prédios que observamos em uma das tabelas 
precedentes tem inspiração, fundamento e legitimação na posição dos líderes 
de opinião. 

Analisa-se agora quais são as ações propostas pelos adultos que tem um 
prognostico de resultado positivo. 

A posição dos adultos (ver tabela México 4.8) que participaram do 
diagnóstico com o SIDIEs neste ponto é estrategicamente diferente daquela 
dos seus líderes de opinião. Para os adultos o critério não é a exclusão de 
uns ou dos outros, para eles e implementar um plano de ação para todos. A 
distinção é tão clara que se pode pensar que nesta comunidade local existe a 
inconformidade da população adulta com seus líderes. A con!rmação desta 
hipótese pode se ver na tabela 4.3, onde se apresenta aquilo que pensam as 
pessoas das ações feitas por seus líderes de opinião.

Os que parecem ter as ideias mais claras são os habitantes de rua. Eles 
parecem ocupar uma maior parte do espaço de ação dos projetos focados 
neste tipo de população.

Não se pode excluir que os habitantes de rua que participaram deste 

Tabela [México 4.7]

Líderes de opinião Previsão

1 Que tirem os jovem da rua. 5

2 Trabalhar com os jovens que sao residentes da comunidade, mas que não !cam 
na rua.

9

3 Informar ao padre de todo o trabalho que faz o drop in com as crianças da rua. 7
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exercício diagnóstico, responderam tratando de satisfazer as expectativas da 
rede operativa, usando os conhecimentos e a experiência que elas (as crianças) 
tem do mundo da assistência.

Por outro lado, ter as ideias mais claras, pode não querer dizer ter as 
ideias mais e!cazes: “falam que com um trabalho deixariam de se drogar” 
(o trabalho é uma oportunidade excelente, mas, por si só o trabalho dá 
resultados limitados); “internar os rapazes em programas de desintoxicação” 
(obrigar às pessoas a se desintoxicar é uma ajuda temporal que pode expor um 
maior risco se não houver um processo de ajuda que acolhe ao jovem após a 
desintoxicação).

Essas propostas de ação tem, ao mesmo tempo, a cara do objetivo e do 
subjetivo, constitui uma proposta e também uma representação social do que 
deveria ser uma resposta às condições de di!culdade em que eles vivem. 

Tabela [México 4.8]

Adultos. O que fazer com o consumo de drogas? Previsão 

1 Teria que se trabalhar a prevenção nos conjuntos habitacionais. 9

2 Capacitar aos jovens da rua. 8

3 Dar de comer aos jovens da rua. 6

4 Pôr mais segurança na praça. 7

Tabela [México 4.9]

População de Rua. O que fazer con o consumo de drogas? Previsão

1 Solicitar os documentos de identidade das crianças para que possam ir na escola. 9

2 Eles solicitam que quando estiverem doentes no hospital alguém vai visitá-los. 8

3 Propõem que o drop in móvel tem que ter música. 8

4 Cursos de informática para os seus !lhos. 10

5 Internações  para as crianças. 10

6 Creches, mas que sejam diferentes aos das do setor público. 10

7 Dizem que com um trabalho eles deixariam de usar drogas. 9

8 Que o Drop In abrisse também pelas noites. 9

10 Que os ajudem na procura de emprego. 9

11 Capacitar as meninas no setor de beleza. 9

12 Procurar albergue para as meninas sem perguntar e fazê-lo o mais breve possível. 8

13 Internar aos rapazes em programas de desintoxicação. 9

14 Procurar escolas para as crianças menores. 9

15 Viabilizar que as crianças possam obter os papéis do registro no cartório. 9

16 Tirar os garotos da prisão e evitar que eles sejam presos de novo. 9

17 Dar permissão para que possam iniciar um negócio e parar de vender drogas. 9

18 Acompanhamento aos rapazes a fazer promessas para as levem a sério. 9
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Os representantes o!ciais (tabela 4.12), pelo lado deles tem propostas 
que em parte coincidem com as de outros atores (o tema da capacitação por 
exemplo) e pelo outro lado se referem mais ao tema de controle e de assistência.

O último passo desta atividade consiste em encontrar resposta à 
pergunta seguinte: quem, entre os atores comunitários que participaram nesta 
atividade de análise de fracassos e sucessos, tem interesse em participar na 
implementação das respostas que foram identi!cadas? No processo de dar 
respostas a essa pergunta se constrói a rede de recursos comunitários (capitulo 
3, construção da rede de recursos comunitários).  

Se observarmos melhor, esses atores comunitários já estão participando 
em dar respostas às di!culdades da comunidade. Cada um deles se colocou 
em um espaço diferente (re"exão em grupo com atores com os quais às vezes 
nunca se havia dialogado), entrando e fazendo outros entrar na discussão. 
Desta maneira, eles participaram em um processo de mudança para eles 
mesmo. Trata-se então de construir outros contextos nos quais esta mudança 
possa seguir se desenvolvendo.  

Podemos nos perguntar agora quando termina este trabalho? A resposta 
é: este trabalho não termina nunca, porque isso é o tratamento comunitário! 
Construir, promover encontros onde seja possível (de maneira prazerosa 
quando possível) pensar juntos, construir conhecimentos juntos, mudar juntos.

Di!culdades, boas práticas, lições aprendidas
Este tipo de trabalho precisa de muita paciência, perseverança e 

continuidade. Estas capacidades não são só o resultado do treinamento, 
dependem também do caráter da pessoa. A formação do caráter pode ser um 
dos temas da formação da equipe.  

Este trabalho se desenvolve na continuidade da vida cotidiana (ou seja, 
enquanto as pessoas vivem no dia a dia, e é por isso que se chama “investigação 
na ação” e não “investigação ação”), isso signi!ca que tem que se adaptar a ela. 
A consequência é que às vezes resulta fragmentado e fragmentário. Nessas 

Tabela [México 4.10]

Representantes O!ciais. O que fazer con o consumo de drogas? Previsão 

2 Pedem que seja realizado pastoral de natal, pois isso ajuda no objetivo do drop 
in movel.

9

3 Pôr mais segurança. 7

4 Dar de comer aos jovens da rua. 6

5 Capacitá-los e dar lhes trabalho. 10
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circunstâncias, a tarefa da equipe e da rede operativa é manter as conexões não 
somente com as pessoas e atores comunitários, mas também com os temas 
tratados, com os conceitos dos quais foi falado, com os tipos e conteúdos das 
participações dos atores comunitários. 

Ter uma boa rede operativa (de amplitude e densidade su!ciente para 
que seja elástica e persistente) é ter um excelente instrumento para a condução 
deste tipo de atividade. 

Breve história da comunidade 
Conceito

As comunidades são como as pessoas, tem histórias. Estas histórias 
contribuem em parte em condicionar seu presente e também o seu futuro. 
Conhecer estas histórias é importante: podem se entender a origem das 
di!culdades, de como foram superadas, conhecer os recursos, pode se 
entender quais são os processos de crise e resilência, quais são os con"itos de 
fundo, os atores em jogo e qual jogo estão jogando. O quanto esses aspectos 
sejam relevantes, vimos na seção precedente falando da comunidade de Brasil 
onde existiu um acordo entre os habitantes e os tra!cantes.

Objetivos e processos
O objetivo não é somente conhecer a história da comunidade (como foi 

fundada, por quem foi, quem foram seus líderes, quais foram os momentos de 
força e fraqueza e por que motivos, até o 
presente), mas também conhecê-la juntos 
de maneira que sirva como processo de 
re"exão e compreensão. Vamos ver agora 
uma história e como ela se conecta com a 
vida do bairro e com os seus problemas. 

Este breve relato é um excelente 
ponto de partida para falar da história dessa 
comunidade, apresenta acontecimentos 
e emoções, une um aspecto subjetivo 
com um aspecto mais objetivo, mitos 
com realidade, histórias com crônicas. Os 
conteúdos que podemos destacar desta 
história são que essa comunidade é um 

foto de um monumento
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lugar ambivalente: pode dar muito prazer mas também morte; é um lugar na 
qual o povo sabe se organizar para se defender; é um lugar na qual tem que 
se pagar um preço para poder entrar (ser parte tem um custo); os líderes dessa 
comunidade tem um modelo que joga plenamente o tema da ambiguidade: 
são rudes e assassinos mas ajudam também as pessoas.   

Outro fragmento de história de outra comunidade. Também neste 
caso uma excelente maneira para iniciar um discurso sobre o passado e suas 
consequências sobre o presente: ver Brasil 4.12.

O que conta esta história? Conta de pessoas que fogem do desastre, de 
gente que tinha sonhos, que esses sonhos foram utilizados pelos outros atores 
por outros interesses; que o papel desempenhado pelas instituições publicas 
foi muito signi!cativo na fundação e organização desta comunidade; também 
nesta comunidade existem duas ocupações. 

O fragmento a seguir, apresentado também no capitulo 2, conta a história 
de uma acordo entre moradores e tra!cantes de drogas. 

Este acordo tem consequências para qualquer tipo de atividades que 
queiram se implementar nessa comunidade e que tenham o tema das drogas 
entre suas prioridades. Se os operadores decidem enfrentar o tema das 
drogas vão incidir nesse acordo, que é o acordo sobre o qual foi fundada essa 
comunidade. Por outro lado se não incidimos sobre esse acordo, qualquer 

Um fato que marcou a história do bairro foi a origem do “rasgo geográ!co”. O local 
costumava ser um aterro até 1985, uma barragem que segurava água de uma lagoa, 
conhecido como “o antigo tancão”. As crianças costumavam brincar na lagoa, inclusive 
algumas chegavam a morrer afogadas. Episódios curiosos, bonitos e engraçados 
recheiam a história do bairro como o dia em que 5 mulheres lavavam roupa no tancão 
e um estuprador chegou por trás e as mulheres se uniram e amarraram o agressor. Este 
tancão era conhecido como o lago da morte, pois muitas pessoas morriam afogadas e 
neste período eram assassinadas muitas pessoas e jogadas dentro do lago. Um dia, essa 
barragem explodiu arrastando casas, animais, matando até pessoas. A partir de então, a 
invasão que já havia começado desde 1971, se intensi!cou e hoje, um bairro todo invadido. 
A maioria dos moradores veio entre 78 e 86, advindos do Paraná, seguido do interior de 
São Paulo como Itapetininga, Boituva, seguido do Ceará e da Bahia. Inclusive entre os anos 
79/80 para entrar no bairro precisava-se pagar pedágio, era cobrado um valor para que 
outras pessoas que não fossem moradores pudessem ter acesso a comunidade.
Histórias de batalhas travadas também se destacam como o dia em que os moradores do bairro 
se juntaram com todos os tipos de armas que possuíam, entre facas e tesouras, e atacaram o 
quartel, protagonizaram uma verdadeira guerra.
Alguns mitos chamam a atenção no bairro, destacando a !gura de “Paulinho Preto”, 
bandido pesado que, na ausência do crime organizado, se tornou um líder no bairro. Com 
um currículo invejado, matou muita gente e ao mesmo tempo fez casais pedirem desculpas 
um para o outro, mediando con"itos do bairro. [Brasil 4.11]
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Nos apresentamos ao Sr. H. o líder comunitário contando a ele um pouco do nosso trabalho 
e também ouvimos um pouco da sua trajetória na luta por a dignidade. Nos contou que 
estão ocupando o prédio a mais ou menos três anos . Antes da sua chegada era um ponto 
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial . Sabendo 
desta situação propôs ao tra!co uma parceria, os moradores sem teto ocuparia o local 
dando ao tra!co possibilidade de menor prejuízo: não teria tantas batidas policias pois 
teriam famílias inteiras habitariam o prédio. As famílias por sua vez teriam uma segurança 
paralela onde ninguém teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o 
acordo 22 famílias se mudaram para o prédio. [Brasil 4.13]

ação simplesmente que seja implementada será exposta a precariedade, 
descontinuidade, falta de penetração na cultura dos habitantes. Outro 
fragmento de história, que parece crônica do presente.

Este fragmento de história fala da comunidade na qual moram os atores 
comunitários citados na análise de boas práticas e fracassos (ver em Análise de 
boas práticas e fracassos). Comparando as práticas de hoje com as do passado 
(estamos falando dos anos cinquenta) parece que nada mudou, com excessão 
da violência manifesta. Quase os mesmos atores com as mesmas ações com 
as mesmas relações. E o mesmo tema de fundo: a comunidade é uma terra de 
passagem, de pessoas que estão na rua porque se deslocam constantemente, 
porque ali é sua vida e sua forma de pertencer, comunidade de roubo e assaltos.

Origens do mutirão
O tempo era a década de 80; o problema era um grande número de famílias carentes, 
desabrigadas, provenientes de uma favela castigada pelas chuvas, que precisavam de 
moradia; o acontecido era a doação de terrenos pelo governo do estado às famílias a !m 
de “resolver” essa situação. 
As famílias tinham um sonho: a casa própria. O governo tinha, naquela situação, uma boa 
oportunidade de desenvolver políticas assistencialistas e populistas. O terreno a ser doado 
era uma extensa área localizada na parte oeste do município, longe de tudo... Era essa a 
promessa de tempos melhores para os futuros moradores. Um local que também serviria 
de depósito, para onde seriam destinadas famílias inteiras.  
Veio à assistência social cadastrou todo mundo e o estabelecido era que as pessoas 
trabalhariam com horas computadas, cada família teria que completar 780 horas para ter 
direito a participar do sorteio das casas construídas, trabalhando em regime de MUTIRÃO. 
Faltou um planejamento mais sistemático por parte do poder público. Com o passar dos 
anos houve um crescimento populacional intenso na área.. 
No contexto geral, os serviços básicos ainda continuam precários e embora tenha ocorrido 
um crescimento populacional intenso, as mudanças estruturais não vêm acompanhando 
as necessidades reais da população.  Essa área conta também com duas ocupações. [Brasil 
4.12]
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Di!culdades, lições aprendidas, boas práticas
Nas experiências feitas com os parceiros que experimentaram este 

modelo de intervenção, foram encontrados três tipos de di!culdades. A 
primeira é a di!culdade de entender como o presente esta vinculado ao 
passado. A segunda é procurar principalmente histórias (mais do que a história) 
e em particular as histórias de drogas (sendo este um dos temas geradores) 
ou de di!culdades e problemas. Mais difícil foi ter as histórias das respostas  
que com o tempo foram acontecendo.  A terceira é que foi difícil interconectar 
essas histórias com a história. Por exemplo, convidando historiadores desses 
lugares a falar com as pessoas acerca do que eles sabem, reunir as pessoas 
para que escutem os idosos daqueles povoados, entrevistar as pessoas que 
tem conhecimento da comunidade ou em outras. Para uma pessoa que tem 
sensibilidade clínica (clínica de comunidade é claro) são essas histórias, é a 
história que permite entender como foram construídas as decisões, quais 
foram os líderes, quais foram as origens e os atores do sucesso. E assim quais 
foram as defesas inconscientes, quais são as negações, as ambiguidades, as 
ambivalências, e como tudo isso se manifesta no presente. 

Resultam as vezes que a reconstrução da história das comunidades feita 
com os atores comunitários corresponde mais a história de quem a está contando 
(geralmente os líderes de opinião) que a história das comunidades. Neste caso 
um excesso de auto-referência promove um ocultamento dos fatos. Nestes casos 
misturar atores não formais (os que viveram) com atores formais (aqueles que 
estudaram a história e as vezes a viveram) resulta ser uma mais profunda experiência 

Diante da igreja tinha três terminais de ônibus de segunda classe. Onde agora !ca a loja 
!cavam os ônibus de com destino à Basílica. Atrás da igreja !cava a rota dos ônibus que 
iam em direção a a Tacuba, San Juanico, Toreo de Cuatro Caminos.
Onde atualmente !ca o átrio da praça  atuavam palhaços ao meio dia, nos sábados e 
domingos. Os palhaços se chamavam “Gasolin” e “Alambrito”, mas também estavam às 
vezes os palhaços “Gasparin” e “Clavito”. Os quatro palhaços eram originários da zona da 
comunidade .  O povo se divertia muito com o show deles ao ponto que nem percebiam 
quando os ladrões en!avam as mãos nos bolsos e roubavam as carteiras. 
Nas terminais de ônibus, principalmente na de San Lazaro que era a maior, os ladrões entravam 
a arrebatar bolsos e saiam correndo rumo a “La Candelaria de los Patos” onde não entravam os 
policiais. Neste terminal também faziam contato “protetores de prostitutas” com as mulheres 
que chegavam por primeira vez na Cidade a trabalhar de empregadas domesticas, pois eram 
enganadas e as colocavam a trabalhar na prostituição. 
Na rua de Santa Escuela tinha comercio ambulante, vendiam comida para os delinqüentes 
da zona. Sobre “Corregidora”, na frente da Previdência Social, estava a boate que se 
chamava Siboney, lá se juntavam as prostitutas com os pedreiros e outros obreiros que 
iam a dançar nos sábados e domingos. [México 4.11]
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de aprendizagem e compreensão e uma melhor e!cácia na oportunidade de 
mudança da representação que se tem da comunidade na que se vive. 

Elementos sociológicos

Um dos elementos sociológicos (isto é, de re"exão sobre aspectos sociais 
de uma comunidade local) é o mapa ecológico. Este tipo de produto se tornou 
um entre os instrumentos de representação da comunidade local mais utilizados. 
Seu êxito se baseia sobre sua extrema adaptabilidade, a facilidade com a 
qual pode expressar aquilo que os atores comunitários percebem, observam, 
conhecem, e também suas incertezas; seu êxito depende também da re"exão 
cientí!ca na qual se fundamenta, que tem Brofenbrenner (Bro#enbrenner, 1987).

Conceito e objetivos
O campo de elementos sociológicos está constituído em dois aspectos: 

reunir por um lado o conhecimento que os atores da comunidade tem sobre 
a comunidade, e por outro ter os dados e as informações essenciais para 
ser capaz de pensar a comunidade a partir também de elementos obtidos 
seguindo o método sociológico, ou etnográ!co, ou demográ!co.

Como visto em outros momentos da implementação do SIDIEs, também 
neste caso é o processo seguido na produção destes dados que constitui um 
dos elementos da sua validade.

Porque falamos de dados sociológicos? Porque a intenção é destacar 
aspectos, eventos, acontecimentos que caracterizam a vida de uma comunidade. 
Quais são esses dados? As características e os tipos de populações: quantos somos, 
gênero, idade, nível de educação formal e informal, renda, atividades produtivas 
(formais e informais) de bens tangíveis e intangíveis, modalidade de participação 
na vida da comunidade, etc. Presença de serviços à comunidade: educação, 
moradia, segurança, cultura, produção, vida política, saúde, etc. Registram-se 
todas as informações que os atores comunitários consideram importantes para 
manter vivo o processo de construção e de revisão da representação que eles tem 
de sua comunidade. Isto signi!ca que esta operação “elementos sociológicos” 
tem um duplo propósito (como de costume).

A primeira é tática: produzir informações para tomar decisões sobre a 
comunidade saber por exemplo que em uma comunidade de 5000 habitantes, a 
proporção de crianças menores de 11 anos é de 15% é importante se voce quiser 
saber quantos professores se necessita, de quantas escolas, do custo que isso vai 
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ter, etc. Os dados numéricos tem então, um valor nos 
processos de tomada de decisões.

A segunda é estratégica: produzir uma 
representação social da comunidade, sabendo que 
essa representação é o sujeito principal do tratamento 
comunitário. Na verdade, é essa representação (com 
seus elementos de ancoragem e objetivação) que o 
tratamento comunitário trata de mudar de maneira 
que seja mais inclusiva, menos excludente. Os dados 
sociológicos, são eles também uma representação da 
comunidade, se tem então a possibilidade de juntar 
aqueles que são produzidos pela comunidade e 
aqueles produzidos por investigadores pro!ssionais, 
a representação resultante deste processo favorecera mais conhecimentos e 
mais inteligência dos processos de mudança.

Processos
Os processos de produção dos dados sociológicos podem ser divididos em 

dois grandes grupos: processos de produção formal e processos de produção 
não-formal.

Os processos de produção formal, tem que seguir “procedimentos” 
(métodos, na linguagem dos pesquisadores), que foram aceitos pela comunidade 
cientí!ca. Isso garante certamente a sua validez e seu entendimento por 
parte de todos os que conhecem o método cientí!co. Às vezes não garante o 
entendimento por parte daqueles que não conhecem o método.

Os processos não formais de produção de dados respondem a outros 
critérios (isto não signi!ca que eles não respondem sistematicamente a critérios 
do método cientí!co), como por exemplo, a participação direta na construção do 
conhecimento dos atores que possuem a informação. Por exemplo: para conhecer 
a condição da infância em uma comunidade, posso chamar um sociólogo com 
todo seu instrumental (teorias, conceitos, métodos e metodologias, ferramentas, 
técnicas, etc.). Neste caso, a população é uma fonte de informação.

Eu também posso trabalhar com a comunidade para construir desde os 
conceitos de base até as técnicas com as quais se coleta a informação (o mapa 
acima é uma técnica especí!ca). Neste caso os atores comunitários são envolvidos 
no processo de construção do conhecimento sobre a sua própria comunidade: 
são objeto e sujeito de estudo ao mesmo tempo.
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Ambas as abordagens têm vantagens e desvantagens. O SIDIEs pretende 
que uma não exclua a outra e que consigam articular-se.

Veja, por exemplo, a imagem 4.1. Tem-se aqui dois mapas diferentes da 
mesma “comunidade local”. O primeiro é um mapa ecológico da comunidade 
elaborado pelos moradores da mesma usando alguns símbolos para descrever 
e diferenciar alguns lugares. O segundo é uma foto aérea tirada com certos 
critérios cartográ!cos padrão (o respeito das proporções, por exemplo, dado 
que não existe no primeiro).

Di!culdades, boas práticas e recomendações.
No presente momento há uma grande quantidade de dados disponíveis 

e bem feitos, estes estão nas universidades, nas bibliotecas e na rede (internet). 
A questão é: como fazer para que as comunidades a partir das quais se tem 
produzido, e que são o sujeito de tais informações, possam efetivamente utilizá-
las para o seu desenvolvimento?

Identi!cação dos temas geradores
 
O assunto de base relacionado com os temas geradores é “do que as 

pessoas falam?”. Este é o componente do SIDIEs, através do qual se sistematiza e 
aprofunda o trabalho de construção do conhecimento sobre os desa!os, lacunas e 
necessidades da comunidade. Tem-se observado que as pessoas falam em função 
da representação que ele tem de seu interlocutor, das expectativas de ambos e 
do conhecimento que ele tem. Por esta razão sendo que as equipes de trabalho 
nas comunidades são “trabalhadores sociais”, as pessoas falam com eles sobre 

questões sociais. Certamente 
este é um elemento positivo, 
porém insu!ciente. 

Conceitualmente os 
temas geradores foram 
divididos em dois grupos: os 
espontâneos (mencionados 
diretamente pelos atores 
comunitários) e os induzidos 
(sugerido pelos membros da 
equipe). Ver também Capitulo 1 
sessão realizar uma capacitação 



169TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

de base).

Conceito e objetivo
Os temas geradores da comunidade podem se relacionar com o grande 

eixo de ação social: como se produz exclusão, como se produz inclusão.
No fragmento citado acima pode se encontrar muitos temas geradores e 

todos podem estar relacionados com inclusão ou com exclusão (ver box ao lado).
Este fragmento parte de um documento mais amplo (por consequência 

este não representa o documento em sua totalidade) e é um recurso muito 
bem feito para poder entender como surgem e como podem ser captados os 
temas geradores. Estes podem resumir-se da seguinte forma: temas geradores: 
(1) as drogas e suas consequências, (2) con"ito entre o desejo de mudança e 
persistência (3) a boa nova do PCC.

Clara também é a ligação entre temas geradores e representação social 
desta comunidade, e como os elementos se retroalimentam: talvez esta seja 
a matriz dos temas geradores e do con"ito de fundo desta comunidade 
entre aqueles que tiram proveito de sua representação social e daqueles 
que precisam mudá-la para viver melhor e viver melhor para mudá-la. O que 
resta a ser esclarecido é como esse “diagnóstico” foi produzido, por quem, 
em que contexto. A resposta para estas 3 perguntas são as que permitem 
utilizar estas informações no planejamento de o que fazer. O tratamento 
comunitário prevê, de fato,  que os atores do diagnostico sejam também os 
atores das respostas.

Por que buscamos os temas geradores?

O Trá!co de drogas e uma realidade muito aparente na comunidade, jovens e adultos 
usam e vendem drogas para seu sustento e de suas famílias. Durante o dia, essas pessoas 
que vendem durantea noite, dormem para descansarem da noite intensa que tiveram, de 
muitos riscos e de muita diversão entre eles, com o uso das drogas.
Muitos ali vêem no crime a “oportunidade “de auto-sustento, pois muitos sofrem do 
preconceito, por morarem “em favela”, e isso di!culta a conquista de um trabalho digno, 
pois muitos são ex-presidiários, ou tem algum problema com a Justiça.
O trá!co para estas pessoas não é visto como “algo errado “e sim uma maneira de conseguir 
dinheiro para sustentar a família, para ir para a balada, ou até mesmo para sustentar o 
vício que a pessoa tem com a droga [vende drogas e com o dinheiro conquistado, troca em 
droga, para obter o consumo]. [Brasil 4.14]
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Na medida em que temas geradores também representam problemas, 
necessidades, está já é uma das respostas à pergunta: eles desempenhar a sua 
função diagnóstica assim como é normalmente entendido.

A segunda resposta é: porque os temas geradores são uma das vias 

Barracos de madeira ainda existem na comunidade, jovens entre 15 a 29 anos se amasiam 
muito cedo com as meninas da comunidade e decidem que devem morar juntos e deixar a 
família. Meses depois, tem !lhos e por conta da di!culdade de emprego, não tem condições 
de sustentar a família. Sendo assim o trá!co esta de portas e diariamente aceitando novos 
funcionários para atuarem com a criminalidade da comunidade, assim entrando em 
risco de aprisionamento, da dependência da drogas e afetando a família toda com essa 
situação.

Metade das famílias que residem na comunidade, 
estão ou sairam da prisão, parte são jovens e outra 
parte pessoas de mais idade desde a época do antigo 
tancão, portanto outras pessoas e moradores dão 
mais respeito a esses que passaram ou estão neste 
vinculo com as drogas e o crime.
Muita briga por causa de drogas, dividas, esposas 
e território para venda de seus produtos, muitos já 
morreram por causa dessas coisas, hoje uma regra 
delegada pelo PCC Primeiro Comando da Capital, 
impõe que se deve dar tres oportunidades para a 
pessoas: pagar suas dívidas, sair do crime, resolver 
de uma forma menos violenta as situações de uma 
periferia.
As regras do Primeiro Comando da Capital fazem 
com que a Comunidade, tenha respeito com todos, 
pois cada um vive no seu espaço não podendo 
“invadir” o espaço de outro.
Ex: quem vende drogas, não pode “esconder” Drogas 
no quintal do vizinho, mexer com a família de um 
usuário, sempre respeitando o “espaço”.

A falta de atenção a essa comunidade faz com que ela se isole e !que conhecida como o 
centro da violência ou trá!co, oportunidades nunca chegam a esta área, somente na parte 
de cima, onde os moradores não costumam ir. As pessoas sempre acham que “quem mora 
na comunidade” não merece uma oportunidade, que todos são iguais e que não querem 
mudar de vida.
Muito pelo contrario, essas pessoas tem muita vontade de mudar e obter uma vida melhor, 
buscar melhoria para a sua família, não querem continuar na vida que se encontram, pois 
sabem que o tra!co de drogas não tem caminhos positivos e sim um caminho que os levam 
para a “prisão” ou para “a morte”.  Todos não são iguais, muitos tem um trabalho digno 
e buscam “valorização”, o preconceito com eles são grandes, todos são taxados como 
pessoas que não querem buscar a melhoria, uma vida saudável. [Brasil 4.15]

Consumo e trá!co de drogas, necessidade 
de apoio às famílias, a presença do crime 
organizado, a exclusão do trabalho 
por motivo de serem moradores da 
favela ou ex-presidiários , problemas 
com a justiça, casais precoces, gravidez 
precoce, alto número de moradores 
são ex-carcereiros, forte liderança de 
pessoas ligadas ao crime, con"itos 
sobre a posse dos territórios do trá!co 
de drogas, as regras do PCC, isolamento 
da comunidade, a representação social 
da comunidade como perigosa, poucos 
recursos e oportunidades, forte desejo e 
vontade de mudança, para melhora das 
condições de vida.
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Consumo e trá!co de drogas 
Presença do crime organizado
Exclusão do trabalho por serem moradores da 
favela ou ex-presidiários
Elevado número de residentes são ex-carcereiros
Forte liderança de indivíduos associados com o 
crime
Con"itos relacionados à posse dos territórios de 
trá!co de drogas
Isolamento da comunidade por causa do trá!co 
de drogas
Representação social da comunidade como 
perigosa
Poucos recursos e oportunidades
Necessidade de apoio para as famílias
Casais precoces
Gravidez precoce
As regras do PCC.
Forte desejo e vontade de mudança, de melhoria 
das condições de vida.
[Ponto de re"exão 4.3]

principais para a compreensão 
da representação social de uma 
comunidade por parte de seus líderes 
de opinião. E são também uma maneira 
de descrever, compreender e mudar 
esta representação social.

Para entender melhor o papel 
dos temas geradores veja as etapas 
do caminho percorrido até este ponto. 
Pode-se dizer que: 

1- Depois de identi!car os líderes 
de opinião, 

2- Ter entendido como eles se 
relacionam em rede, 

3- Ter visualizado como eles 
desenham a sua comunidade 
(mapeamento como um todo), 

4- Como eles gradualmente 
identi!cam os recursos da comunidade 
(análise das boas práticas e fracassos), 

5- Quais são os fatos e as questões e produtos relevantes de sua vida social 
(elementos sociológicos) etc.,

6- Chegamos ao temas geradores vistos pelo lado das carências e 
di!culdades (mas não exclusivamente). Chegamos então no campo de descrição 
por parte dos atores na comunidade, de suas di!culdades, daquilo que pode ser 
chamado de “o problema que busca resposta.”

Porque nós começamos aqui? Pela porta dos problemas? Porque os 
problemas são também uma construção social e na maneira com que estão 
construídos, reside em parte, a sua resposta, os atores envolvidos na sua 
construção podem participar na busca de suas soluções, os contextos nos 
quais surgem são também aqueles em onde se podem encontrar as respostas. 

Então, iniciamos com os atores (líderes de opinião e redes) porque os 
problemas tem atores que o produzem, os contextos nos quais surgem, 
modalidades de construção. Estes são os elementos que permitem 
compreender o sentido dos problemas e gerar respostas. 

Chamar os “problemas, carências, di!culdades” de temas geradores 
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também tem algumas consequências. A primeira e mais importante é que 
estamos falando de discursos e não de objetos. A descrição da comunidade 
que se produziu nos precedentes momentos do SIDIEs é “um conto”, ainda 
que todos os problemas citados correspondem à realidade. E quando se 
constrói esse discurso podem se encontradas algumas di!culdades que é mais 
prudente esclarecer.

Quando os atores comunitários estão em um contexto no qual eles 
identi!cam suas di!culdades, se manifestam todas as formas de resistência 
que são conhecidos a nível individual, mas algumas têm sido descritas a nível 
coletivo. O elemento comum dessas defesas é produzir uma negação da 
realidade total ou parcial, em todas as suas formas. Negação por quê? Porque 
tomar consciência e conhecer implica em ter que mudar. E ter mudar, pode 
implicar em renunciar formas de privilégios, interesses e vantagens ou ter que 
enfrentar  situações que não se quer enfrentar: isto é a persistência.

A construção do discurso sobre os temas geradores deve então levar em 
conta estas dinâmicas, a !m de conter os seus efeitos, e, quando possível, superar 
os processos de negação (este é o papel dos temas geradores induzidos).

Entre os processos de negação, há três que foram identi!cados por 
Moscovici, quando começou a trabalhar com as representações sociais 
(Moscovici, 1982).

O que diz o Sr. Moscovici? Ele diz que há três erros que o cientí!co ingênuo 
ou a aplicação ingênua da ciência produzem: o fechamento da informação, a 
con!rmação por meio do comportamento, a personalização. Vejamos o que 
este autor quer dizer com estas três a!rmações.

O fechamento da informação. As pessoas têm a tendência a resistir 
frente a fatos ou informações que não estão previstos em suas teorias 
implícitas. Dito de outra maneira, temos mais facilidade em reconhecer fatos 
e informações que con!rmam nosso ponto de vista, mais que aqueles que o 
contradizem (Snyder & Cantor, 1979), (Snyder & Swann, 1978). Se retomamos o 
fragmento sobre a representação da comunidade que tem sido citado algumas 
linhas acima, se observa que alguns dos problemas são muito mais acentuados 
do que os outros. No !nal é como se tivesse um problema que gera todos os 
outros: o trá!co de drogas. No entanto, pode haver um outro ainda mais grave: 
a submissão ou a cumplicidade dos atores comunitários a rede de líderes de 
opinião.

Produção da con!rmação por meio do comportamento. Se trata de um 
fenômeno bem conhecido: quando a um indivíduo é atribuído explicitamente 
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uma de!nição de forma claramente 
positiva ou negativa esta pessoa ou 
grupo,  tem uma tendência a colocar 
em cena esses comportamentos. Um 
corolário disto é também o fato de que 
se você tem uma certa representação 
de uma pessoa ou grupo a tendência 
é buscar a con!rmação com todos os 
meios de representação que se tem, até 
mesmo ignorar parte do que é visto ou 
ouvido. Por um lado, então, se induzem 
nos outro(s) condutas, atitudes que vão 
no sentido de que nossa representação 
espera encontrar; por outro lado, se 
não encontramos exatamente o que 
queremos, então recortamos partes 
do que achamos até que o visto ou 
experimentado corresponda a nossas 
expectativas.

Personalização. Quando o 
cienti!co ingênuo tem que explicar um 
comportamento ou um acontecimento 
social, tem a tendência em atribuir 
sua causa a uma pessoa ou a algumas 
de suas características, rasgos de 
personalizadas, atitudes, ou as 
circunstancias” (Palmonari , 1995, p.26)

Muitos pesquisadores tem 
mostrado que quando você observa as 
ações de outros a tendência dominante 
é interpretar, ou seja, atribuir as causas 
e os signi!cados, as características ou 
as intenções das pessoas, mais que as 
características do contexto em que a 
pessoa atua. Este tipo de “erro” é tão 
frequente e tem sido chamado de “erro 
fundamental” (Ross, 1977), (Nisbett, 

1980).
Qual é a consequência prática 

disso? Que trabalhar apenas com 
os temas geradores propostos por 
atores comunitários não é su!ciente, 
mais do que isso pode levar a ter um 
“diagnóstico” muito parciais, que 
re"etem exclusivamente o equilíbrio 
ou estado das relações entre os atores 
que o produzem.  

Temas geradores,
espontâneos e induzidos

Para  evitar ter um diagnóstico 
que corresponda apenas ao ponto 
de vista de alguns líderes, ou seja o 
resultado de uma mediação implícita 
entre eles e deformada por diferentes 
erros “fundamentais”, aos temas 
geradores (diagnóstico) construídos 
por atores da comunidade se somam 
alguns temas geradores induzidos, ou 
seja, propostos pela equipe ou a rede 
operativa ou outros atores externos.

De onde vem estes temas 
geradores induzidos? Estão 
disponíveis, entre outras, cinco fontes: 
(1) do trabalho de rua e de comunidade 
que é a atividade constante da equipe 
e da rede operativa, (2) do trabalho de 
reconstrução histórica da comunidade, 
(3) dos dados sociológicos, (4) do 
repetido trabalho de mapeamento da 
comunidade, (5) da implementação 
dos componentes do tratamento 
comunitário.
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Tabela [México 4.12]

Temas recorrentes identi!cados por 
diferentes atores

Líderes de 
opinião

População  
de  Rua Adultos Repres.

O!ciais

1. Jovens fármaco dependentes 20% 100% 80% 10%

2. Alcoolistas 50% 20%

3. Condições de marginalidade das mulheres 5% 80% 50% 10%

4. Graves atos de violência 80% 50% 5%

5. Abandono de menores 50% 50%

6. Pobreza extrema 20% 20%

7. Problema de saúde e nutrição 10% 10%

8. Condição ecológica e de espaço 5%

9. Problema familiar 10% 50% 50% 5%

É importante que hajam momentos em que “o saber do cientista ingênuo” 
e o “saber do cientista não ingênuo” se encontrem e se confrontem. Para isso se 
utilizam os temas geradores induzidos.

Processo, di!culdades e boas práticas
Através do trabalho de rua e os contatos diretos com atores interessados 

durante as atividades de vinculação, uma equipe identi!cou alguns temas 
recorrentes. Sucessivamente os distinguiu por tipo de ator social, e o que resultou 
foi a tabela seguinte onde os números reportam o percentual de membros dos 
quatro subgrupos (líderes de opinião, população de rua, etc.) que menciona 
explicitamente cada um dos temas (ver tabela 4.13).

O que se observa ali: que os atores da comunidade tem, cada um deles 
uma representação social diferente desta, isso signi!ca que cada um deles tem 
prioridades diferentes, às vezes em con"ito. A questão aqui é como fazer para 
que desse “diagnóstico” possa sair  um planejamento e uma ação comum.

 Neste caso os operadores adotam a estratégia de acrescentar aos temas 
geradores espontâneos alguns temas geradores induzidos.

 O que se observa  no exemplo [México 4.13] é que as questões levantadas 
pela equipe constroem uma representação que não se concentrar apenas nos 
problemas clássicos de comunidades excluídas, ou seja, não repete o estereótipo 
(tampouco nega), que trata então de não ser vítima do fechamento da informação. 
Um segundo elemento é observar como se introduziram explicitamente outros 
atores: aqueles que abandonam as crianças, os trabalhadores, os idosos. Um 
terceiro aspecto é tipicamente comunitário e parcialmente separado dos atores 
clássicos da marginalização: a participação cidadã e religiosidade popular.

É a equipe com a rede operacional que faz esta operação, esta proposta. 
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Esta proposta é uma ação social, através da qual a equipe e a rede operativa são 
inseridos na rede de líderes de opinião propondo-se eles mesmos como líderes 
de opinião (este é o começo de uma mudança estrutural na rede).

Sucessivamente a equipe promove  um encontro durante o qual as pessoas 
que participam falam sobre temas geradores espontâneos e induzidos. No 
grupo se encontram pessoas pertencentes as quatro categorias de atores acima 
mencionados. No !nal da discussão, durante a qual os membros da equipe e 
da rede operacional participam ativamente com as suas posições e dados 
sociológicos, faz-se um exercício através do qual se  avalia a gravidade de cada 
uma dessas questões. 

Esta é uma avaliação clássica, uma tabela de Likert com 6 graus (0 a 5, onde 
0 não signi!ca nada graves e 5 signi!ca extremamente grave). O método é que 
cada um avalia dando um valor para cada tema gerador e escrito em um pedaço 
de papel de cores diferentes, dependendo dos tipos de atores. Cada tipo de 
ator tem sua cor. Em seguida, pegam os pedaços de papel e transcrevem em 
uma folha grande de papel os resultados da avaliação individual (a equipe não 
participa nessa avaliação).

O resultado da avaliação se resume nos seguintes pontos: (1) para os líderes 
de opinião e os representantes o!ciais, nenhum dos temas é grave (obteve 4 
ou 5) e o acordo interno entre eles é muito forte (pouca variação), (2) para os 
habitantes de rua e os adultos existe um forte consenso pelos temas geradores 
espontâneos: todos são extremamente graves, (3) referente aos tema induzidos: 
os habitantes de rua e os adultos os consideram dois vezes mais graves que os 
líderes de opinião e que os representantes 
o!ciais. 

Conclusão, lições aprendidas e o 
que fazer com isso? Podemos trazer duas 
conclusões: a primeira é que existe um 
consenso entre líderes formais o!ciais e 
líderes não formais, a segunda e que existe 
um consenso entre adultos da comunidade 
e população de rua. Os dois consensos fazem 
pensar a uma divergência entre população 
de rua, adultos e líderes de opinião. Os 
dados sociológicos con!rmam a posição 
dos adultos e habitantes de rua.   

Lições aprendidas: na medida na 

De!nição do tema gerador espontâneo:

Tema 1 Drogadição

Tema 2 Crianças de Rua

Tema 3 Prostituição

Tema 4 Delinquência

De!nição do tema gerador induzido:

Tema 5 Crianças abandonados, 
trabalhadores  e em risco 

Tema 6 Idosos e indigência

Tema 7 Uso do tempo e participação 
cidadão

Tema 8 Religiosidade Popular

[México 4.13]
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qual os temas aportados 
pelos membros da equipe 
(temas geradores induzidos) 
são coerentes com os dados 
sociológicos atingem um 
consenso entre os atores 
que tem uma representação 
social próxima à descrita pelos 
operadores.   

O que fazer com isso? 
Deste exercício podem se 
resgatar duas consequências operativas imediatas: é necessário implementar 
duas estratégias uma dirigida aos líderes de opinião e a outra dirigida ao 
trabalho com a comunidade, ambas com a participação de ambos atores.  

Estratégias de ancoragem e de objetivação  

Ancoragem e objetivação são os dois processos por meio dos quais se 
produzem as representações sociais. É por isso que tem um lugar particular no 
diagnostico estratégico (SIDIEs).

No fragmento que segue temos algumas frases pronunciadas sobre alguns 
atores comunitários (neste caso os atores coletivos) por outro atores (neste caso não 
de!nidos). Estas frases são os tijolos com as que são feitas as representações sociais. 

Conceito | Ancoragem

Quando nos encontramos ante um fato ou acontecimento que não 
conhecemos, a primeira ação que fazemos é ver se tem algum parecido com 
algo que já conhecemos. Qualquer semelhança! Esse é o processo de ancoragem: 

Tabela [México 4.14]. Elementos de ancoragem e de objetivação.

Temas/Grupos Representações Sociais 

Adolescentes 

“São violentos”
“Fazem bagunça na escola”
“São aborrecentes”
“Os pais estão desistindo deles, pois não sabem como dialogar”
“Os adolescentes se envolvem com drogas devido à falta de Deus no coração”
“Se deixam levar muito fácil pelas companhias”
“Não têm respeito com os mais velhos”

Líderes de opinião “Idéia de líder como uma pessoa de mais idade e que trabalha na igreja” 

Uso das estatísticas no trabalho de construção 
coletiva de conhecimento. 
As estatísticas são um instrumento importante. 
Se os dados são construídos com os participantes 
do diagnóstico comunitário, passo a passo, 
permitem tomar distância em relação aos 
acontecimentos imediatos e ter uma perspectiva 
mais global favorecendo um pensamento 
estratégico. Este permite também reduzir 
o peso do fechamento da informação e da 
personalização. [Ponto de re"exão 4.4]
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ancorar algo desconhecido ou algo conhecido. 
O que são os adolescentes? São violentos! A violência é uma experiência 

que as pessoas que pronunciaram essa frase conhecem antes de conhecer aos 
adolescentes. A representação da violência (quer dizer todas as atitudes e as 
ações consideradas violentas) é algo que cada pessoa recebe por meio da relação 
com a família, com os grupos pares, a comunidade, a sociedade: a cultura. Isso 
signi!ca que frente ao desconhecido todos tem um conjunto de representações 
sociais para poder “ancorar” o desconhecido. 

De todas as características dos adolescentes os que pronunciaram essa frase 
tomam em consideração esta, também porque já a conhecem. A consequência 
deste processo é que todos os outros aspectos do adolescente desaparecem 
e são enfatizados aqueles que são semelhantes aos aspectos identi!cados. 
A ancoragem implica uma redução de complexidade e da riqueza do “outro”. 
Porém a ancoragem da em troca uma “segurança” conceitual. Fazendo essa 
operação a pessoa pensa: “entendi!”. Na realidade não é assim, porém a partir 
desse momento a pessoa que pensa nisso, modi!ca sua atitude aos outros em 
função do que pensa. Conclusão transitória: modi!car os sistemas de ancoragem 
signi!ca modi!car a atitude: o estigma, por exemplo, é a consequência de uma 
atitude. 

A ancoragem implica também outro aspecto: a experiência não conhecida 
tem que receber uma etiqueta, de maneira que exista uma forma resumida, 
instantânea para poder designar 
essa experiência nova. No caso dos 
adolescentes, a palavra “violenta” é 
uma etiqueta e!caz.  Porque é e!caz? 
Por dois motivos: porque classi!ca (ou 
seja, que põe dentro de uma categoria) 
claramente em termos de positivo ou 

Tabela [Brasil 4.17]

Jovens “Os jovens são explosivos”
“Intolerantes”
“Não respeitam pai e mãe”
“Vivem ociosos, pois não tem oportunidade 
de trabalhar”
“Os jovens estão envolvidos com o trá!co”
“Como não tem chance de trabalhar se 
envolvem com as drogas”
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negativo (amigo ou inimigo, ameaça ou recurso), e em termos de signi!cado: 
incluir ou excluir, aceitar ou se defender, etc.  

Por meio desta frase em aparência simples, que é parte da linguagem 
cotidiana (exatamente por isso!), os 
adolescentes começam a ser parte 
de todo o mundo da “violência” 
assim como as pessoas, os atores 
sociais o construíram ao longo da sua 
experiência de vida e de suas relações. 
Então se entende porque é  tão difícil 
modi!car essas representações, tirar 
essas etiquetas.  

O terceiro aspecto da ancoragem, 
por absurdo que isso possa parecer, 
é que “é um processo que tem como 
!nalidade reduzir o temor produzido 
pelo medo, o estupor de um objeto ou 

fenômeno importante para o ator social, porem que ele desconhece (Palmonari, 
1995, p.45). O medo é contido ou reduzido incluindo o desconhecido em uma 
categoria familiar. O que acontece neste ponto? Acontece que a pessoa ou o 
grupo social “pensa” que este novo fenômeno pode ser dominado, controlado, 
governado aplicando para ele os mesmos critérios, atitudes, respostas ou 
soluções que são usadas para todos os objetos da mesma categoria (Jodelet, 
1984, p.371). Se os adolescentes são violentos, os tratamos como a todos os 
violentos!  

Um quarto aspecto relacionado com a ancoragem é que este não somente 
coloca etiquetas, mas que essas etiquetas de!nem um campo de relações. 
Quando o ator social a!rma que “os jovens estão envolvidos com o trá!co” 
indica um campo de relações. Neste caso, se refere não somente as relações com 
os tra!cantes, mas também a toda as relações que os tra!cantes tem com os 
outros atores da comunidade (líderes formais e não formais, forças da polícia, 
comerciantes, familiares dos tra!cantes, não consumidores de drogas, etc.). 
Pertencer a uma categoria signi!ca que vão ser atribuídas todas as características 
dessa categoria seja que isso corresponde aos fatos, ou que não corresponda. A 
consequência é que uma pessoa é tratada pela categoria a qual pertence e não 
pelo que ela é realmente.   

O que faz mais complicado o assunto é que no processo de ancoragem, 

Os princípios guias do desa!o que se reproduzem 
a seguir são um bom exemplo de um complexo 
sistema de ancoragem. Aqui a ancoragem se 
faz utilizado um conjunto de “valores” (atitudes, 
condutas etc.). 
1-Fortalecimento das habilidades e 
competências. 
2-Estimulo e motivação
3- Cooperação e Articulação em redes.
4-Persistência e Con!ança.
5- Respeito à diversidade. 
6 - Coragem e Empreendedorismo.
[Brasil 4.18]
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uma mesma pessoa pode ser ancorada 
em diferentes categorias. Isto depende 
as vezes do tipo de atores que fazem 
esta classi!cação. Por exemplo, um 
tra!cante pode ser um “vicioso que 
se deve converter” (para um padre), 
um criminal que se deve castigar (para 
um policial), alguém que com o seu 
trabalho contribui na economia familiar 
e comunitária (para um familiar), um 
modelo de ação (para uma criança de 
rua).  Cada ator terá com essa mesma 
pessoa um tipo de relações compatíveis 
com a representação que tem dela. Este 
fato é uma grande vantagem para a ação 
social pois provavelmente haverá entre 
os atores sociais alguém que tem uma 
“imagem positiva” desse ator, positiva 
neste caso signi!ca concretamente que 
essa imagem pode ser uma base para 
iniciar uma relação. 

Conceito | Objetivação
Uma ação social complexa 

realizada no Brasil, inclui entre seus 
materiais sistematizados uma carta 
de princípios. Antes de descrever os 
princípios encontra-se este parágrafo 
como introdução.

Temos visto que a ancoragem 
era extrair um elemento de uma 
realidade nova e inseri-la em uma 
realidade conhecida, desta maneira 
toda a realidade nova era incluída em 
uma realidade conhecida. 

Em comparação com isso a 
objetivação é pegar um elemento de 

uma realidade conhecida (icônico, 
!gurativo, uma imagem) e inseri-lo na 
nova realidade. 

Vejamos no exemplo citado  
nesta página [Brasil 4.19], como isso 
acontece. Quando os autores dizem 
que “A carta dos princípios é a bússola 
que orienta etc.” estão fazendo uma 
ação de “objetivação”, na verdade 
uma dupla ação de objetivação: falam 
de “carta” (e todos imaginamos uma 
folha grande de papel grudada na 
parede dos prédios públicos); falam 
também de “bussola” outra maneira 
de introduzir algo que pertence a 
um fenômeno conhecido em um 
fenômeno novo que queremos 
apresentar.

 A objetivação se realiza fazendo 
alguns passos: o primeiro consiste em 
descobrir o aspecto icônico de uma 

ideia, de um fato que por ser novo ou 
pouco conhecido é difícil explicitar só 
utilizando conceitos. No exemplo, se 
tivéssemos falado exclusivamente de 
“princípios da ação dos usineiros” o 
conceito não teria sido su!cientemente 
claro: são os elementos de objetivação 
“carta” e “bússola” que os fazem 
imediatamente “visíveis e tangíveis” (os 

“A Carta de princípios é a bússola que orienta a ação 
dos usineiros e a qual devem sempre recorrer, seja para 
orientar a ação individual ou coletiva, para dividir com 
outros, para melhorá-la ou para iluminar o caminho. 
[Brasil 4.19]
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transformam em objetos que pode se 
ver ou tocar). O aspecto não evidente 
neste processo é que “escolhendo uma 
determinada imagem” se exclui muitas 
outras; com freqüência o propósito da 
objetivação é efetivamente excluir 
aqueles aspectos que “atrapalham 
ou são muito  dissonantes” com a 
representação que temos. Se por 
exemplo, pegamos a uma pessoa e o 
chamamos de cidadão, reconhecemos 
o seu direito a participação a vida social 
de ser tratado com igualdade e em 
respeito de seus direitos, mas se a esta 
pessoa chamamos tra!cante o fato de 
pensar a seus direitos cidadãos resulta 
dissonante, o que pensamos e sentimos 
com relação da mesma pessoa muda 
com relação a imagem que utilizamos 
para referirmos a ela”. O trabalho de 
“terapia das representações sociais 
(ou terapia de rede) signi!ca também 
ir em busca do que foi tirado, negado, 
eliminado de maneira que possa ser 
reinserido na representação e por esse 
meio produzir uma mudança.   

 O segundo passo da objetivação 
foi chamado por Moscovici: 
naturalização (Moscovici, 1961, p. 315). 
Dito de maneira simples naturalizar 
um conceito signi!ca “fazê-lo óbvio”. 
Óbvio signi!ca que não precisa de 
outra explicação. Quando os autores 
do exemplo que utilizamos dizem que 
os princípios são uma “bússola”, não 
precisam dizer que a bússola orienta. 
porque “é óbvio que a bússola oriente, 

por se chamar de bússola” para 
transmitir o conceito de “orientação”, 
de “caminho a seguir”, de ponto de 
referência etc. Por este motivo os 
autores utilizaram este elemento de 
ancoragem e de objetivação. 

Dito de outra maneira, mais 
conceitual neste caso, a naturalização 
tem como !nalidade transformar os 
conceitos (o conceito de “princípio” 
no exemplo) em categorias sociais 
seguras e capazes de criar ordem entre 
os acontecimentos concretos (aqui 
são as atitudes e as condutas que os 
participantes do exemplo devem ter).

Di!culdades, e boas práticas
Utilizando o exemplo anterior 

é possível entender também qual é a 
função das representações. Podemos 
dizer que “A carta de princípios” é uma 
representação social dos participantes 
desta iniciativa. Esta carta está 
constituída então por elementos 
de ancoragem e de objetivação, e é 
modi!cando esses elementos que 
pode modi!car a representação social.  

Este exemplo ilustra bem como 
utilizando elementos de ancoragem 
e objetivação podem-se de atingir 
diferentes resultados: 

(1) criar um espaço de mediação 
entre interesses e posições diferentes, 
como indicam o primeiro e o quinto 
princípio da carta. 

Neste caso a representação 
não é só social no sentido que é um 
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produto coletivo, mas que é social 
pois produz socialização, produz 
sociedade. 

(2) Estabelecer e manter um 
equilíbrio: no exemplo Brasil 4.21 se 
considera que todas as características 
individuais tem que ser respeitadas 
e valoradas. Porém quando essas 
características individuais estão em 
con"ito entre si, como se aplica o 
respeito? 

A representação social dá 
uma resposta a este problema 
(não de!nitiva): um renúncia a 
sua característica e tem como 
compensação ser incluído ou 
poder participar desse “sistema 
!gurativo” que é ser um 
membro deste grupo. Dando 
algo, ele recebe em troca algo 
que o envolve aos outros.  

(3) “Os grupos produzem 
representações para utilizá-las 
como !ltros em informações 
que chegam do mundo 
externo, com a !nalidade de 
controlar a lealdade de cada 
um dos membros do grupo em 

relação às !nalidades e características 
do grupo” (Palmonari, 1995, p. 55).    

(4) Criar um universo no qual 
cada um possa se sentir como na 
própria casa, este universo tem que ser 
"exível, se adaptar às características das 
pessoas e do contexto na qual vivem. 
Trata-se de um universo consensual, de 
um mundo no qual é mais importante 
estar de acordo que em desacordo, e 

1-Fortalecimento das habilidades e 
competências:
Ao nascer cada um traz um conjunto de 
características individuais que o fazem 
diferente dos outros. Algumas herdadas de 
nossos antepassados, outras que adquirimos 
na convivência com outras pessoas e com o 
contexto e durante o nosso desenvolvimento. 
É muito importante valorizá-las e colocá-las a 
disposição do coletivo pois assim se fortalecem 
e re valorizam. Algumas habilidades muito 
importantes que desenvolverão neste caminho 
serão as de respeitar as identidades e as diferenças, 
utilizar a linguagem de forma expressiva e 
correta; interrelacionar pensamentos, idéias e 
conceitos; desenvolver o pensamento crítico e 
"exível; adquirir, avaliar e transmitir informações; 
desenvolver a criatividade e saber conviver com o 
seu grupo. [Brasil 4.20]

5- Respeito à diversidade.
Muitas pessoas trabalhando juntas, sonhos que compartiram e outros que não, con"itos 
que surgirão, interesses diferentes, tudo isso é parte da convivência e do trabalho em 
equipe, mas se estamos de olho no futuro...nada disso pode desanimar o grupo. A 
diversidade é rica por si mesma e quando compreendida traz ao grupo um diferencial 
sem igual! Discussões devem ser dadas, pontos de vista devem ser colocados. Opiniões 
bem argumentadas, escuta ativa e abertura contribuem para que o grupo seja, além de 
tudo, coeso e respeitoso.  É muito importante aprender com as diferentes experiências e 
opiniões apresentadas, manter o foco nos objetivos e nas relações, promover um ambiente 
multicultural e incentivar ativamente a contribuição de cada indivíduo dentro do grupo. 
[Brasil 4.21]
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o desacordo é um instrumento para criar acordo. Sempre tem-se que chegar ao 
acordo. Isso signi!ca praticamente que os elementos de ancoragem e objetivação 
e as representações sociais tem a !nalidade de fazer que o nosso mundo seja um 
mundo familiar idealizado: sempre enfocado nos elementos positivos, agregativos, 
de segurança. O primeiro “princípio” faz uma referência clara ao modelo familiar: 
“ao nascer cada um traz um conjunto de características individuais que o fazem 
diferente dos outros. Algumas herdadas de nossos antepassados, outras que 
adquirimos na convivência com outras pessoas e com o contexto e durante o 
nosso desenvolvimento [Brasil 4.20]”.

Para concluir esta sessão, uma recomendação. No momento no qual se deseje 
avaliar os resultados do tratamento comunitário ou seu impacto, os elementos 
de ancoragem e objetivação são o objeto que se utilizara. A hipótese é que si 
existem modi!cações nos elementos de ancoragem e objetivação então existem 
mudanças nas representações sociais, então existem mudança nas atitudes, nas 
condutas e nos signi!cados. Por esse motivo coletar os elementos de ancoragem 
e objetivação é uma atividade que tem importância também para a avaliação do 
tratamento comunitário. 

Mitos, costumes e rituais

Os mitos são relatos ou histórias que tratam, entre outras coisas, dar respostas 
às perguntas que não tem respostas. Por exemplo: o que é a morte? O que acontece 
após a morte? De onde viemos, estamos em algum lugar antes de nascer? Os temas 
da vida e da morte, de nascer e morrer, do amor e da fecundidade, da violência e 
do ódio, da perda e do encontro são os temas centrais de todos os mitos e dos 
ritos que os celebram. A exclusão grave, a adição às drogas são maneiras de viver 
a vida e a morte. Ser excluído é morrer para a sociedade, consumir drogas pode 
ser entendido como querer viver até suas extremas consequências, que pode ser a 
morte, ou seja, querer viver até a morte. São mitos também as pessoas, ou podem 
ser em particular aquelas que “tem poder”. Ter poder é o elemento de ancoragem 
que transforma às pessoas em mitos. 

Todos os mitos também tem rituais, ou seja, práticas que os celebram. 
Os atores que celebram esses ritos participam do poder que o rito celebra. 
Participar nos rituais signi!ca ter poder, ter uma identidade, ter um lugar, 
mesmo que seja o lugar do excluído.  O poder do excluído reside no fato que 
sem ele, os que excluem não teriam poder.

Por esse motivo a celebração dos mitos comunitários é um acontecimento 
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especial, pois funda o sistema das relações de poder em essa comunidade e o 
pode mudar, porque propõe um cenário onde algumas coisas permanecem 
constantes e outras podem mudar. A celebração dos mitos é uma das principais 
oportunidades de persistência e mudança. No fragmento as crianças de rua, 
colocam droga e os instrumentos para drogar-se, estes elementos no rito 
podem mudar. Aquele que não pode mudar e a estrutura do altar, a presença 
das velas, de símbolos religiosos e as caveirinhas. O ganho das crianças e da 
comunidade é que por meio deste ritual, as crianças de rua são incluídos no 
imaginário coletivo.

Conceito
Todas as comunidades têm seus mitos, histórias que contam como essas 

comunidades nasceram, que celebram aos seus fundadores e seus personagens 
mais signi!cativos, mitos que falam a quem pertence um determinado 
território por exemplo, uma esquina entre duas ruas, ou um terreno baldio, 

Dias antes os rapazes da rua começam a reunir velas, frutas, pão, "ores, papel colorido. O 
31 de outubro pela noite uma operadora e alguns rapazes da rua, colocam a oferenda no 
altar maior da igrejao dia 1 de novembro, Carlo (um estudante de antropologia) e um dos 
seus amigos se dedicam a tirar fotos das oferendas e realizam também umas gravações de 
vídeo. 
Vários jovens da rua querem coordenar, ao ponto de discutir e brigar. 
Extendem-se o convite a outras organizações para por oferendas de mortos dentro do 
templo da Virgem. Há grupos que dão uma caracteristica mais religiosa e outros mais 
social.   
O altar de meninos de rua se constrói com objetos relacionados com o grupo; sapatos, 
roupa, cigarros, garrafas, e também colocaram no centro do altar uma casinha feita de 
plástico, compraram caveirinhas e as desfarçaram  de meninos de rua, !zeram arranjo 
"oral de cor preto, colocaram igualmente as tampas de alumínio onde cozinham sua 
droga e as garra!nhas de inalante.        
[México 4.14]
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etc. Neste sentido os mitos são um grande fator de estabilidade, continuidade 
e persistência. As vezes são o acervo do qual as representações sociais  tiram 
suas imagens e seus valores, seus elementos de ancoragem e objetivação. 

Os habitantes desta comunidade são uns guerreiros, um em particular, 

que usava o seu poder de aterrorizar para mediar entre pessoas em con"ito no 
bairro, uma espécie de Dom Corleone da comunidade, um assassino terrível e 
também simpático, impiedoso e bom mediador. Tem-se aqui dois mitos que 
celebram o poder da força e outro da sua ameaça.

Mitos e ritos especiais: nas comunidades existem rituais e mitos que tem 
um signi!cado muito especial. Especial porque são os rituais de passagem. As 
religiões celebras estes ritos constantemente: algumas os institucionalizaram 
dando o sentido do sacramento. Estes rituais constituem o andaime da vida 
religiosa, e às vezes também da vida social (batismos, casamentos, funerais). 
Os rituais de passagem são ao mesmo tempo acontecimentos pessoais e 
coletivos que produzem transformação e mudança: a pessoa que vive um 
ritual de passagem não é mesma antes e depois do ritual. Antes do batismo, 
por exemplo, uma pessoa não pertence a comunidade dos batizados, depois 
sim, depois tem um outro status e pertence a outro sistema de redes. Os rituais 
de passagem são todos rituais de inclusão e exclusão .

Por esta razão conhecer estes rituais em uma comunidade é fundamental, 
se um quer entender como se produzem as mudanças e como se da forma as 
representações sociais. Saber por exemplo quais são os ritos por meio dos quais uma 
pessoa é aceita pelos tra!cantes e por meio do qual é excluída da escola e expulsa da 
família, é ter conhecimentos e ferramentas para poder prevenir ou promover.

Objetivos e processos
Porque trabalhar com mitos, rituais e costumes? Porque ali se encontra 

as respostas que atores comunitários deram a algumas de suas perguntas 
e necessidades fundamentais; porque assim trataram de dar sentido a 

Histórias de batalhas travadas também se destacam como o dia em que os moradores 
do bairro se juntaram com todos os tipos de armas que possuíam, entre facas e tesouras, 
e atacaram o quartel, e protagonizaram uma verdadeira guerra. Alguns mitos chamam 
a atenção no bairro, destacando a !gura de “Paulinho Preto”, bandido pesado que, na 
ausência do crime organizado, se tornou um líder no bairro. Com um currículo invejado, 
matou muita gente e ao mesmo tempo fez casais pedirem desculpas um para o outro, 
mediando con"itos do bairro. [Brasil 4.22]
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acontecimentos que em aparência não tinham sentido (construção de 
representantes sociais); porque ali se encontra uma certa ordem quando existe 
confusão, porque ali encontram o sentido de certas ações e acontecimentos da 
vida cotidiana que em aparência não tem nenhum; porque cada mito tem os seus 
personagens e na maioria dos casos os personagens dos mitos da vida cotidiana 
são também líderes de opinião. Então, os mitos re"etem uma certa organização 
da sociedade, a que permite, favorece ou promove a inclusão e a exclusão, o uso 
de drogas e outras formas de sofrimento social, mas também sua contenção. Por 
isso os mitos são importantes e os ritos que os celebram também.   

Outros motivos? Também porque cada uma das formas de exclusão tem 
seus mitos e rituais: o mito do vendedor de drogas “humano” ou “inumano”, 
com todos os rituais bem estereotipados que se tem que seguir para comprar 
droga com um e com outro, e os rituais para prepará-la, reparti-la entre amigos, 
consumi-las juntos ou a sós: rituais! Às vezes o mito fundador destes rituais foi 
perdido, porém regularmente só tem um: a segurança, aquela fundamental, 
que não aconteça nada mau, que o vendedor não engane, que a droga seja 
boa, que ninguém te roube ela no caminho, etc.

Como se trabalha com os mitos e os rituais? Em outro trabalho (Milanese, 
Merlo e La#ay, 2001, p.99) se indicam alguns passos: colher os mitos da voz 
dos habitantes, distinguindo entre atores. Sucessivamente de cada mito ver se 
existem rituais (regularmente, quase sempre existem, de outra maneira o mito 
morre). Uma vez que temos a descrição dos rituais veri!car cinco aspectos: 

1. Quais são as funções desse rito
2. Elementos do rito (objetos, símbolos etc.) que é permitido mudar
3. Diferenças entre o sentido explícito do ritual e seu signi!cado não é 
imediatamente observável
4. Visão de mundo que justi!ca este rito (o mito!)
5. Quais são os atores do ritual que participando nele podem ao !nal acabar 
por ter uma identidade diferente da que tinham no início? (Processos de 
mudança).
6. Participar das celebrações e rituais produzindo todas as mudanças 

possíveis: novos atores, novos papéis, funções rituais novos, novos signi!cados 
relações entre os atores, produzindo processo de mudança de tudo o que 
pode mudar efetivamente.

Parece complicado mas não é. Geralmente é assim a vida cotidiana.
A refeição de Páscoa é um ritual que faz parte da celebração litúrgica 

popular da Páscoa. É um excelente ponto de observação. O mito de que está na 
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base disso é a vitória sobre a morte por parte de Jesus; é a celebração do poder 
máximo mais poderoso de todos, o poder da imortalidade.

Aqui nesta celebração, acontece um ritual, que é exatamente o que a 
equipe quer mudar. Em particular, quer mudar os papéis nos ritos: o primeiro 
papel é quem fornece as coisas que são necessárias (o tra!cante de drogas 
se propõe, mas a equipe propõe que todos participem). É uma operação 
aparentemente simples, mas é revolucionária, porque esse ritual não vai 
con!rmar o poder de uma só pessoa, mas o poder de todos os envolvidos, o 
poder de participação. Neste caso, este é um elemento que tem sido possível 
mudar, essa possibilidade veio do acordo entre equipe e líder comunitário.

Nesse processo também pode ser observado elementos explícitos e 
implícitos neste ritual. O explícito é que a celebração se realiza, o implícito é que 
se rea!rma (ou não se rea!rma) uma certa ordem social. Neste caso, a ordem 
foi uma mudança signi!cativa. Lição aprendida: a introdução de uma mudança 
nas formas de ritual (os atores), se modi!ca o sentido implícito, que é também o 
sentido estrutural e profundo.

Vivido dessa maneira esse rito religioso/civil permite a insurgência de outros 
atores: os que limpam, os que pedem ajuda. Neste sentido favorece transformações, 
favorece que pessoas que entraram no rito de uma determinada maneira, com o 
papel de participantes na celebração, sai dela com um outro papel: aqueles que 
coordenaram a limpeza, os que se puseram no lugar dos que pedem ajuda.

No mês de abril, o líder local nos procurou pedindo ajuda para realizar o almoço de Páscoa, 
que aceitamos com a condição de que a comunidade participasse da organização do 
almoço. Assim, em reunião criamos três equipes distribuídas em: equipe para cozinhar, 
lavar e realizar  limpeza na área comum aos moradores, além de todos contribuírem com  
ajuda !nanceira para alugarmos brinquedos para as crianças.
Lembrando que no natal os adultos compraram cerveja, pedimos a eles que providenciassem 
refrigerantes para as crianças em que o líder do trá!co prontamente concordou e ofereceu 
pagar a bebida; porém, ressaltamos que todos deveriam contribuir com a compra, pois, não 
queríamos que alguém se sentisse o dono da festa, mas todos responsáveis por ela (...). A 
resposta foi muito positiva, pois valorizaram o espaço destinado às crianças, extraíram todo 
lixo contido no buraco destinado ao elevador e todos limparam, pintaram e forraram com 
tapetes onde !cariam os brinquedos. 
Considerando-se que estas ações estavam sendo criadas para o almoço de Páscoa, 
podemos inferir que todos os moradores realizaram um rito de renascimento através da 
dedicação e cuidados voltado a estas crianças. 
Durante o almoço fomos procurados por três famílias que nos pediram ajuda para iniciar 
tratamento de dependência química e pudemos iniciar uma relação de con!ança com 
os moradores do projeto e posteriormente, acompanhamos estas famílias no centro de 
atendimento para dependentes de drogas, oferecido pelo município. [Brasil 4.23]
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acompanhado por alguém, dizer 
algumas orações, fazer o juramento, 
deixar um símbolo no altar ou na igreja 
na qual ele fez o juramento (pode-se 
acender uma ou mais velas). O ritual 
busca sempre uma “transformação” 
(é um sistema implícito e as vezes 
explícito de “tratamento”) que na 
linguagem religiosa se  chama: 
conversão.

Boas práticas, di!culdades, 
lições aprendidas

Quando uma equipe começa 
a trabalhar em uma comunidade, 
especialmente na área social, tem 
uma tendência (implícita) para 
substituir um mito com outro: o 
mito que diz que você tem que 
produzir “resultados “reais”, o mito 
da concorrência e do saber, contra 
o mito das práticas baseadas em 
preconceitos e ignorância, etc. 
Com este tipo de mitos baseados 
na e!ciência e e!cácia, se propõe 
também às práticas (rituais): como por 
exemplo as sessões de 45 minutos 
exatos, os sistemas de tamizajes 
estandardizados etc. aquilo que 
chamamos “protocolos”. Toma forma 
assim o andaime das práticas que 
sustentam o poder dos “pro!ssionais”.

Esta abordagem fornece 
respostas, mas não produz mudanças 
que permitam a comunidade 
aumentar sua autonomia. São 
necessárias, por um lado as respostas, 

Veja agora o mito seguinte, 
coletado em outra comunidade 
brasileira:

O mito é claro. O que é 
necessário aqui é a descrição dos 

rituais que celebram e transformá-
la em prática social: por exemplo, 
a con!ssão, a participação em 
sessões de oração, os rituais de 
arrependimento e reparação pelos 
pecados cometidos. Veja por exemplo 
o seguinte exemplo:

Neste fragmento parece 
mais o aspecto ritual (a atitude, o 

comportamento), mas o mito é o 
mesmo mencionado mais acima: se 
você, se somete a Deus ele o salva. 
O juramento é uma prática religiosa 
em que uma pessoa jura diante de 
Deus (ou a Virgem ) para parar de 
usar drogas ou álcool. O juramento 
é um ritual a ser seguido de maneira 
bastante precisa: breve abstinência 
de consumo de drogas, jejum, ser 

A idéia de que a solução para todos os 
problemas da comunidade está em 
aceitar Jesus como salvador. [Brasil 4.24]

Prometeu por três meses, mas quando 
sente a necessidade de voltar a beber, 
tiro esta vontade cantando,  rezando e 
indo aos grupos de AA. [México 4.15]
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“Um grupo como de oito crianças entre 8 e 10 anos brigaram no pátio da paroquia, as 
pessoas que usualmente se encontram no jardim só observaram e lhes gritavam coisas 
para incentivá-los a continuar brigando.” [México 4.16]. 
Nos apresentamos ao Sr. H o líder comunitário contando a ele um pouco do nosso trabalho 
e também ouvimos um pouco da sua trajetória na luta por dignidade. Nos contou que 
estão ocupando o prédio a mais ou menos três anos e antes da sua chegada era um ponto 
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial, sabendo 
desta situação propôs ao trá!co uma parceria, os moradores sem teto ocupariam o local 
dando ao tra!co possibilidade de menor prejuízo, não teria tantas batidas policias, pois, 
famílias inteiras habitariam o prédio, e as famílias por sua vez uma segurança paralela 
onde ninguém teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o acordo 
22 famílias se mudaram para o prédio. [Brasil 4.25]
“Di!culdade de conciliar a participação de A. (Pro!ssional) e C. no grupo já que em muitas 
situações suas ideias são muito absolutas”. [Brasil 4.26]

mas também  mudanças mais profundas. A resposta tem a ver com a 
necessidade de dar “solução” para necessidades e demandas concretas, as 
mudanças tem a ver com aquilo que tem que ser transformado para reduzir 
necessidades e necessidades de respostas.

A mudança mais profunda tem a ver e se re"ete nos mitos e rituais das 
comunidades: os religiosos e os civis.

A principal di!culdade a ser superada pela equipe nesse processo, é vencer 
a própria crença dos operadores e instituições (mito pessoal e preconceito) de 
que não há importância para o projeto a identi!cação dos mitos e rituais de 
uma comunidade.

Con"itos de base na comunidade
Os exemplos abaixo ilustram feitos que ocorrem nas situações de con"ito 

e ao mesmo tempo também maneiras de enfrentá-los e dar-lhes saída (não 
necessariamente solução).

A diferença entre dar uma saída e dar uma solução pode ser ilustrada 
assim: em uma situação de con"ito, às vezes não é passível encontrar uma 
solução, isto é uma resposta que não tenha nenhum elemento o ascpeito 
negativo. É possível, mesmo assim encontrar respostas: que são soluções 
parciais as quais se reconhecem os limites e os riscos, e conscientemente se 
aceitam.

Conceito
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Diz-se que um con"ito é um processo 
em que dois atores estão em oposição mútua 
ou são incompatíveis. Dito de outra forma 
um con"ito é um processo de construção de 
incompatibilidades e oposições recíprocas.

O exemplo o Sr. H., neste caso, é 
um bom exemplo [Brasil 4.25]. Esse ator 
conta como o con"ito nasceu: dois atores 
precisam do mesmo território que até agora 
“pertence somente a um dos dois”. Existem 
duas posições opostas. Se ambos !cam com 
sua posição, o con"ito pode se transformar 
em confronto violento. Se os tra!cantes 
dizem: este terreno é meu e não vou ceder 
a ninguém, e os invasores são persistentes em querer assentar-se ali, haverá 
um desenlace violento,  no qual todos vão ter um alto risco de perder. Para 
encontrar uma solução deve passar de uma guerra de posição (isto é meu, 
então eu estava aqui primeiro) a um diálogo de interesses. É esta transição que 
permitiu encontrar uma solução.

Nas comunidades altamente vulneráveis marginalizados há uma espécie 
de dilema: por um lado os con"itos e as situações de vulnerabilidade que 
vivem, fazem pensar que é por milagre que seguem existindo, em realidade às 
vezes não se entende como podem seguir existindo, mas por outro continuam 
existindo. A dedução que pode ser feita é esta: isto signi!ca que também 
nestas comunidades se organizaram mediações entre os interesses e posições, 
aceitando que alguns membros da comunidade paguem o preço.

O exemplo [Brasil 4.26] em que a comunidade brasileira em que houve 
um acordo entre os invasores de um terreno e tra!cantes de drogas foi feita 
com base em dar e receber, foi um verdadeiro acordo. Os tra!cantes deram 
acesso ao prédio, os invasores contribuíram para aumentar a segurança dos 
tra!cantes, mas também para aumentar seus negócios. Neste caso, se adotou 
uma lógica de ganhar-ganhar desigual.

As lógicas dos con"itos e de suas respostas

Aqui temos um grupo de crianças de rua lutando em um lugar 
público. Os adultos observam e não intervêm. Qual a razão da briga? Qual 

Negociação. É um mecanismo para 
solução de um con"ito, que ocorre 
quando as partes procuram por si 
mesmas chegar a um acordo, tratando 
que ambas obtenham algum benefício. 
Na negociação, as partes estão dispostas 
a conceder algo com a segurança que 
para ambos o resultado será satisfatório.
O consenso. É um acordo, pacto ou 
convenio que realizam diversos atores 
envolvidos em algum assunto que 
não concordavam por ter interesses 
diferentes. (Fonte: MASS, apelidos, e 
PRODES (Peru) 2007.
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é a participação dos adultos que assistem? 
Neste caso, o con"ito entre as crianças é na 
verdade um con"ito entre adultos atuado 
por crianças. Qual é a razão da briga? Alguém 
roubou algumas coisas que duas das crianças 
roubaram por encomenda do comerciante 
local. O que é mais difícil de entender é a 
participação de adultos. Ao observar o grupo 
percebemos que a briga é de quatro crianças 
da rua que pertencentem ao bairro e outros 
recém-chegados. Os recém-chegados foram 
acusados de roubo, sendo que o roubo é uma 

prática aceita e meio de subsistência comum, o con"ito depende do fato de 
que a propriedade roubada pertencia a um comerciante na área. Os adultos 
apoiavam as crianças de seu bairro (neste caso eram crianças da rua, mas 
haviam perdido esse caráter de exclusão por serem incluídos no bairro). Qual é 
a lógica que se segue para dar resposta ou solução para este con"ito? Ganha-
perde. Aqui aparecem duas logicas ou princípios, o primeiro e que não se rouba 
aos comerciantes a zona, este todos sabem da mesma maneira que todos 
sabem que algun comerciantes pedem as crianças roubarem objetos que eles 
necessitam vender. O segundo princípio é que se tem violação do primeiro 
e esta é atribuída sempre a quem pertence menos, neste caso as crianças de 
rua recém-chegados. Esta é a lógica do con"ito e também a maneira a qual os 
atores comunitários buscam as repostas.

Entre posições e interesses, causas e fontes de con"ito

Dizemos que um con"ito é um processo que produz uma situação na 
qual dois ou mais atores tem posições diferentes sobre o mesmo objeto, se 
trata então de tentar entender quais são os tipos desses objetos que são a 
causa ou fonte de con"ito (FAO , 2007).

Con"itos por interesses: esses con"itos estão ligados a proteção das 
fontes de satisfação de suas próprias necessidades, sejam estas materiais ou 
imateriais.

Con"ito por informação: quando os con"itos são o resultado de 
informações insu!cientes, erradas, contraditórias.

Con"itos relacionais: se devem às diferenças entre as personalidades, 

“Um grupo de 8 criancas de entre 
8 e 10 anos brigavam no átrio da 
paróquia. As pessoas que usualmente 
se encontram no jardim , somente 
observaram e gritavam coisas para 
anima-los a continuar brigando. As 
crianças brigavam porque alguém 
havia roubado mercadoria que duas 
crianças haviam roubado em nome do 
comerciante do bairro. Foram acusados 
do roubo  algumas crianças recém 
chegadas no bairro. [México 4.17]
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entre emoções frente aos mesmos fenômenos, mal-entendidos, preconceitos, 
estereótipos, etc.

Con"itos estruturais: Esses con"itos ocorrem quando há ideias ou 
posições divergentes relacionadas com processos, regras e poder de controle 
sobre os recursos, produção e distribuição.

Con"itos de valor: refere-se a con"itos produzidos por diferenças culturais, 
crenças pessoais e sociais ou diferentes visões do mundo e da sociedade.

Objetivos e processos
Porque os con"itos são importantes no tratamento comunitário? Por 

muitas razões, incluindo os seguintes:
(1) Os con"itos são processos que favorecem a coesão social e a 

construção da comunidade, seu fortalecimento: a condição para que existam 
maneiras para dar respostas  construtivas para a comunidade.

(2) Os con"itos criam espaços nos quais é possível criar mudanças, inovar, 
renovar, modi!car.

(3) Os con"itos evidenciam as redes e seus interesses dando a todos a 
possibilidade de introduzir no discurso os interesses de todos.

(4) Os con"itos são uma das principais etapas de cenários da transformação 
das comunidades: ali nascem os mitos e os ritos.

(5) A resolução de con"itos implica a participação ativa de todos os 
atores de uma comunidade; se isso não acontece, os con"itos se convertem 
em outros con"itos,  se multiplicam ou fragmentar-se em con"itos menores.

(6) Os processos de solução de con"itos são oportunidade de 
transformação estrutural das redes de líderes de opinião, aparecem novos 
líderes e novas relações, e isto tem como consequência mudanças nas 
representações sociais e na vida da comunidade.

(7) Na solução de con"itos as comunidades colocaram muito de seu ser, 
de seu saber, de seu fazer, e esses “saberes” e “fazeres” podem ser recursos 
para o tratamento comunitário.

Para o  estudo dos con"itos na comunidade e possível utilizar uma abordagem 
simples e e!caz de observação  do con"ito: ver box na próxima página.

Soluções lógicas  dos con"itos

Perde- perde
No con"ito das crianças de rua a lógica das crianças recém chegadas 
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“Em uma cidade o governo apreendeu 
um edifício que era de tra!cantes de 
drogas e que era usado para os seus 
negócios ilegais. O governo destinou 
o prédio para o uso de algumas ONGs. 
Dois dias antes da entrega do edifício em 
um ato público, o edifício foi destruído 
por um incêndio. “ [Colombia 4.1].

para o bairro é “perde-perde”. Por 
quê? Primeiro porque eles não podem 
ganhar, a menos que seu ganho seja 
que outros não ganhem. A lógica 
do “perde-perde”, baseia-se em que 
um bom resultado é que o outro não 
ganhe.

Perde - ganha
Esta situação se dá quando se ignora o con"ito, esperando que se resolva 

por si só. Neste sentido, há duas posições de base: a posição evasiva e a posição 
acomodada.

A posição evasiva aceita perder e que o outro ganhe. Mas para isso, tem 
que negar que há um con"ito, ou !ngir que o con"ito não existe. No fundo, 

1. Descreva a situação.
“Um grupo de cerca de oito crianças com idades entre 8 e 10 anos brigaram no pátio da 
paróquia, as pessoas geralmente se encontram no jardim só observaram e gritavam coisas 
para incentivá-los para que continuassem brigando”.
2. Quem intervêm no con"ito?
Crianças de rua pertencentes a mais tempo na comunidade e crianças de rua recém-
chegadas. Adultos no bairro.
3. Como as partes reagem no con"ito?
Oposição violenta entre as crianças de rua dos ambos os lados. Oposição entre adultos e 
crianças de rua recém-chegadas.
4. Qual é o con"ito? Há con"itos manifestos e con"itos latentes, con"itos de 
fundo e con"itos imediatos.
O con"ito manifestado é o roubo de mercadoria roubada por solicitação de um comerciante 
local. Aqui foram acusados de roubo as criancas de rua recém chegadas no bairro Os con"itos 
de fundo são entre os residentes locais e os recém-chegados (este é um con"ito histórico). Outro 
con"ito de fundo está entre os interesses dos comerciantes da área (que vendem produtos 
roubados) e os interesses das crianças. Os adultos nao aceitam os meninos de rua, eles querem 
que no parque se encontrem so as criança residentes na comunidade. Por esta razão também 
não os detem, e sim os incitam a seguir brigando...
5. Que fazem para solucionar o con"ito?
Adultos incentivar as crianças de rua pertencentes a seu bairro a bater mais forte nas crianças 
de rua recém-chegadas. O único resultado possível é que alguns ganham e outros perdem. Nao 
existe nenhum gesto de mediação ou de deter a briga e tampouco de abandono. Os adultos 
participam ativamente no con"ito, incitando para mais agressividade e violência, como se eles 
saíssem ganhando se as crianças de rua se destruíssem uns com os outros.
4. O que sugere para a solução deste con"ito?
Acabar imediatamente com a briga, separando os dois lados. Conversar com os e 
comerciantes e adultos do bairro , evidenciando os temas de fundo: refutar das criancas de 
rua, uso das crianças para roubar objetos que sejam vendidos aos comerciantes..
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o ator do con"ito que assume uma posição evasiva espera que o con"ito se 
resolva por si só, ou que outros atores intervenham. Esta posição tem como 
consequência retardar a solução ou encontrar respostas para o con"ito.

Entre as motivações que explicam esta posição se encontram as seguintes: 
o ator social pensa que este não é um con"ito seu (no sentido de que não tem 
interesse nisso) ou tem resistência, medo em enfrentar e assumir o controle da 
tensão gerada por enfrentar o con"ito com outras pessoas.

O acomodador (ceder-perder) tem uma representação idealizada da 
vida social. Ele nunca entra diretamente em con"itos ainda que participe de 
situações de con"ito. Sua posição é baseada na crença de que as divergências 
fazem com que as pessoas se distanciem uns dos outros, pensam que discutir 
causas das divergências é destrutivo. A consequência é que ele deixa que a 
outra parte tome a decisão sem problemas, assumindo uma posição submissa 
e complacente. Isso acontece quando o ator social acredita que os interesses 
no con"ito são mais importantes para os outros do que para si mesmo, 
consequentemente a posição que assume, espera ele, lhe dará ganho com 
ambos atores no con"ito. Seu ganho no con"ito é ser considerado “bom”, 
“amável”, ter prestígio por sua posição “paci!cadora” (na realidade, ele nega 
a existência de con"itos). O acomodador investe nas relações futuras com as 
pessoas em con"ito esperando ganhar independente de quem ganhe.

Ganha - perde
A posição de ganha - perde é aquela em que cada uma das partes em 

con"ito aceita apenas uma solução: vencer e que o outro perca. Diz-se que esse 
é o caráter do lutador. O lutador tem ideias muito claras: trabalhar para fazer 
valer os seus direitos e seu ponto de vista, se importa muito com sua imagem, 
foca exclusivamente em seus objetivos. Seu tema de base é que existe apenas 
uma saída nos con"itos: que ele ganhe e que o outro perca. Para isto, ele briga 
e está disposto a sacri!car outras pessoas quando se recusam a cumprir suas 
indicações ou a aceitar seu enfoque. Se este ator é um líder comunitário e sua 
posição representa bem a posição e os interesses da comunidade, este tipo de 
posição sobre os resultados do con"ito pode ser útil quando são necessárias 
decisões rápidas e o bem estar da comunidade está em sério risco .

Ganha - ganha
“Ganha-ganha” é o ideal de todo gestor de con"itos, nem sempre fácil, 

muitas vezes muito útil e necessário. Neste caso, dois per!s são traçados como 



194 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUARTO

negociador/mediador: o perseverante e o colaborador. Ambos buscam o 
mesmo: que ambos os atores do con"ito ganhem!

Perseverante: é o negociador por excelência. Ele tem uma visão 
realista das situações baseada no fato de que nunca será possível satisfazer 
completamente a todos. Busca uma posição que permita que ambos os lados 
ganhem. Para isso se concentra em seus interesses e busca as convergências a 
partir destes. É a pessoa que se compromete com a solução do con"ito e não 
com a sua solução do con"ito.

Para isso, o perseverante procura criar um ambiente de negociação 
(ou seja, um contexto em que ambas as partes con"itantes concordam em 
renunciar algo de seus interesses). Por isso atua de boa fé com a outra parte e 
busca um resultado sem que este coloque a outra contra a parede: isso signi!ca 
ter uma atitude de respeito, justa, equilibrada e sem violência. O perseverante 
investe muita energia para esclarecer os processos de comunicação, re"etindo 
sobre as contradições próprias e a da outra parte. São nas contradições que se 
encontram espaços de negociação.

Colaborador. O colaborador parte de outra perspectiva (que nem sempre 
está presente no perseverante). O colaborador vê nos con"itos verdadeiras 
oportunidades: se são bem gerenciados, podem ajudar a fortalecer as relações 
entre as partes. Sendo que se trata para ele e para todos de uma oportunidade, 
ele usa o con"ito para obter o maior lucro possível para si e para o outro. Muito 
de seu trabalho consiste em esclarecer as diferenças, explorar interesses, 
buscar alternativas, criar cenários imprevistos, fornecer informações que os 
atores do con"ito não tem. Então busca informações para si e as compartilha 
com as partes que estão em con"ito, etc. O colaborador é o mais e!caz, com 
uma condição: que as partes tenham a intenção de negociar. Se não é assim, é 
melhor que trabalhe o perseverante, sendo que o seu objetivo mínimo é criar 
um espaço de negociação onde não há negociação.
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Conceito

A comunidade, através de seus atores e suas redes, é organizada 
para produzir alguns dos serviços dos quais necessitam para atender 
suas demandas, isto na teoria. Na prática, o que acontece é que os líderes 
de opinião determinam como utilizar os recursos disponíveis, ou mais 
radicalmente, quais os recursos a serem disponibilizados e quais serviços 
são possíveis e permitidos e quais não.  Por consequência, algumas 
necessidades dos habitantes das comunidades encontram algumas 
respostas e outras não.

Durante o diagnóstico, observamos que o parque era o lugar perfeito para iniciar nosso 
trabalho. Todos estavam interessados nisso, principalmente o padre que desejava que 
o parque em frente à igreja !casse limpo e que não se transformasse em moradia das 
crianças de rua, da população de rua que vinha do mercado, das pro!ssionais do sexo que 
trabalhavam nas lanchonetes próximas ou, até mesmo, em um cenário de consumo de 
droga, de brigas e de violência de todos contra todos. [México 5.1] 

Esta é uma situação em que a rede de líderes discute sobre as 
possibilidades de ação. Mesmo assim, quase que simultaneamente, no trabalho 
de identi!cação dos “temas geradores espontâneos e induzidos” (ver SIDIEs). 
Um autor adulto pronuncia esta frase:

Não permitem que se desenvolvam novas iniciativas de trabalho com população de rua, 
já que tem muitas experiências de fracasso, e estas experiências trarão novas pessoas em 
situações muito difíceis, as quais não se poderão atender. [México 5.2]

Trata-se de ver o que signi!ca o “fracasso” para este ator, pode-se até 
pensar que as iniciativas implementadas no passado não deram os resultados 
que esperava, ao contrário, !zeram que ainda mais pessoas vulneráveis 
ocupassem os territórios da comunidade. Os efeitos contrários dos objetivos 
(ou das expectativas) têm um peso na representação do trabalho social e na 
aceitação ou desprezo dos atores comunitários.

A COMUNIDADE E SEUS SERVIÇOS
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“Quando o Tratamento Comunitário 
iniciou, foi uma questão difícil de lidar, 
pois os moradores não conheciam e 
não gostavam de pessoas diferentes 
em seu território”. [Brasil 5.1]

 O temor diante de pessoas 
que “não pertencem” a comunidade, 
diante de quem é diferente, é uma 
típica característica do “pensamento 
comunitário” (não exclusivamente 
das comunidades marginalizadas e 
vulneráveis). Entende-se então que a 
posição inicial de uma comunidade 
local é mais imunitária que comunitária 
(Esposito, 1998) (Esposito, 2002), e com 
estas posições é importante começar 
o trabalho.

Havia uma jovem moradora da 
comunidade que nos levou até lá nos 
alertando que o problema naquele 
lugar era difícil e que gostaria muito 
que fosse realizado um trabalho 
comunitário naquela área. Porém, 
os sorrisos e cumprimentos eram 
destinados somente a ela, a equipe 
durante semanas não conseguiu ter 
um vínculo com a comunidade por 
resistência da mesma. [Brasil 5.2]

Também quando o processo 
de entrada na comunidade se 
realiza por meio de uma aliança com 
uma líder comunitária, modi!car 
a atitude de suspeita e defensiva 
das pessoas toma um tempo, exige 
que se implementem ações, que 
os operadores estejam ali, visíveis, 
observáveis e observados. 

“Juntamente com este projeto, formou-
se uma equipe incluindo os alunos em 
estágio e o trabalho foi sistemático. 
Instalou-se um dispositivo de baixo 
limiar que funcionava uma vez na 
semana com diversas atividades de 
vinculação. Em princípio, foram as 
crianças que se aproximaram, depois, 
muito timidamente, foram seus pais 
e aqueles jovens que se juntavam na 
escada para usar drogas (e que todos 
olhavam com descon!ança) e somente 
se limitavam a observar o que faziam, até 
que começaram a inserir-se nos “toldos” 
e começaram a ajudar na instalação das 
mesas de ping-pong”. [Chile 5.1]

Nesta experiência do Chile, 
a equipe seguiu todo o processo 
de preparação para a entrada na 
comunidade, desde a preparação e a 
formação de uma equipe até o contato 
com líderes formais e não formais. Apesar 
disto, alguns atores !caram inicialmente 
distantes  do dispositivo de baixo limiar 
instalado com o acordo de todos. Abaixo 
veri!camos o mesmo cenário do Brasil, 
com algumas diferenças:

A equipe, junto a uma jovem moradora 
(que nos havia introduzido na 
comunidade), desenvolveu muitas 
atividades sem desistir. Desta maneira, 
foram aos poucos conseguindo atrair 
alguns que olhavam de longe. Em seguida, 
se integraram os vizinhos. Os jovens, 
apesar de não gostarem da presença de 
estranhos, se colocaram mais próximos 
a equipe pelo som que era tocado nas 
atividades. A jovem auxiliava conversando 
com os outros colegas. Assim, com o 
passar dos dias, a comunidade já estava 
acostumada com o trabalho e já ajudava 
nas atividades de rua. [Brasil 5.3]
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A criação de um serviço (aqui, neste fragmento, por meio de 
implementação de um dispositivo de ações diretamente na rua) se estabelece 
quando as pessoas da comunidade “participam ativamente”. Este é um dos 
sinais, não só da aceitação, mas também do reconhecimento de que este 
serviço é um espaço de todos. É neste momento que os atores começam a 
produzir capital social (Bourdieu, 1980), quando dão vida a um processo de 
conhecimento mútuo. Como se pode ver, isto não acontece espontaneamente, 
as ações de vinculação no marco do tratamento comunitário são uma maneira 
de alcançar este objetivo.

No fragmento seguinte se encontra um cenário parecido ao anterior. O 
autor que narra a anedota se refere ao que aconteceu quando se implementou 
o primeiro serviço na comunidade.

“Para iniciar o trabalho, implantamos uma tenda, limpamos o parque e nos instalamos. 
Faz quase uma semana e ninguém pôs o pé na tenda. Se mantém afastados, sentados nas 
escadas da igreja e nos limites do parque.” [México 5.3]

Embora esta iniciativa fosse o resultado de uma re"exão e de uma 
decisão com a rede de líderes comunitários, não foi su!ciente. Outros líderes 
controlavam o cenário que, para eles, era a resposta para algumas das suas 
necessidades; era, para eles, um lugar “de serviço”. A situação foi desfeita 
quando a equipe fez o contato com os líderes e !zeram, juntos, uma re"exão 
sobre o impacto desta iniciativa.

A primeira observação aqui é a do método: por qual razão os líderes 
que bloqueavam o acesso à tenda não haviam sido incluídos no trabalho da 
construção da rede de líderes? Independentemente da resposta para esta 
pergunta, aquilo que se aprende desta situação é que o trabalho da construção 
de rede nunca se acaba e que as fases iniciais da construção da rede de líderes 
de opinião são fundamentais. Impedir o processo de inclusão de líderes de 
opinião na rede constitui, de fato, uma ação de exclusão que pode, como neste 
caso, ter consequências negativas para o desenvolvimento das estratégias. 
Este tipo de exclusão pode ser implementada intencionalmente e, às vezes, é 
oportuno fazê-las. É importante considerar os efeitos destas decisões e como 
administrá-los.

O conceito aqui é que esse lugar já era totalmente ocupado por alguns 
atores e oferecia um conjunto de serviços a alguns, dentre eles: moradores de 
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rua, vendedores de drogas, prostitutas, 
consumidores de drogas, pequenos 
grupos de “trombadinhas” (crianças 
que se organizam em grupos para 
assaltar as pessoas que transitam pela 
praça ou pelas ruas mais desertas, etc.), 
organizações não governamentais que 
algumas vezes por semana distribuíam 
comida, etc. Essa praça era um cenário 
de subsistência: fonte de recursos 
!nanceiros, de atividade econômica 
complexa, lugar de socialização 
e de controle social (por meio de 
marginalização e estigmatização); lugar 
também de con"itos sociais, às vezes 
manifestos e às vezes encobertos, etc. 
Isto signi!ca que criar um novo serviço 
na comunidade implica “negociar” 
espaços, negociar território (negociar 
organização social).

A constatação, quase 
óbvia neste caso, é que em uma 
comunidade não há espaço vazio, 
todos os espaços disponíveis estão 
ocupados e organizados com um 
ou mais propósitos, às vezes com 
con"ito entre eles. Neste “cheio”, é 
necessário não somente modi!car 
e transformar, mas também criar do 
nada, ou quase nada, novos espaços 
sociais e renovar outros.  A outra 
constatação é que é um processo 
muito diferente implantar um 
serviço comunitário (um centro de 
atenção especializada, um pequeno 
ambulatório médico, um centro 
de atenção primária de saúde, um 

centro de baixo limiar, um drop in 
center, etc.), utilizando um processo 
de cima para baixo, daquele de 
produzir o mesmo serviço utilizando 
um processo de baixo para cima. 
Estes, às vezes, parecem dois 
mundos distintos em dois territórios 
paralelos, que têm em comum só o 
espaço físico da comunidade.

O que se entende por serviço? 
Por serviço se entende, neste 
caso, uma modalidade organizada 
de respostas às necessidades ou 
demandas de todos os atores em jogo. 
Os serviços de!nem e descrevem o 
que fazer, isto quer dizer, as tarefas 
de uma equipe ou uma organização, 
de uma rede operativa ou de uma 
minoria ativa em uma comunidade. 
Neste sentido contribuem para de!nir 
a identidade de todas as pessoas, 
redes ou organizações implicadas 
em favorecer a emergência de 
demandas ou necessidades onde 
antes não havia consciência destas 
ou estavam reprimidas. Quando 
se diz “modalidade organizada” se 
a!rma a criação de certa ordem, isto 
é, de uma certa formalização que 
pode ser explícita (acordos escritos, 
regras, normas, etc.) ou implícita (por 
exemplo, fundada mais nos ritmos da 
vida e nos rituais comunitários, neste 
propósito: mitos, rituais e formas 
consuetudinárias no SIDIEs).
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Limiares, complexidades e processos

Entre os desa!os do tratamento comunitário se 
encontram alguns que constituem verdadeiros dilemas:

de reduzir os obstáculos ao acesso às respostas por parte 
das pessoas que as necessitam (melhorar o acesso) e, ao 
mesmo, tempo a necessidade de incrementar qualidade 
nas respostas (melhorar a e!cácia);

para o acesso, de maneira que seja possível promover mudanças e, ao mesmo 
tempo garantir a estabilidade;

cima para baixo (as políticas) e processos de baixo para cima (a participação 
protagônica e os produtos das comunidades); 

processos de cima para baixo, com a complexidade dos processos não formais 
(de baixo para cima), etc.

A abordagem comunitária, historicamente, teve entre suas finalidades “aproximar” 
os serviços (em geral de saúde pública, de assistência social ou de atenção primária) aos 
lugares de vida da população. Isto, em uma perspectiva de cima para baixo, foi chamada 
de perspectiva comunitária. Veja, por exemplo, a posição da UNODC:

1. Disponibilidade e acessibilidade no tratamento da dependência às Drogas 

A dependência de drogas e seus problemas sociais e sanitários associados podem ser 
tratados efetivamente, na maioria dos casos, se as pessoas puderem recorrer continuamente 
aos serviços de reabilitação e tratamento, acessíveis de acordo com as suas possibilidades 
econômicas e de maneira oportuna.
Componentes/ações: 

[UNODC & WHO, 2008]
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“No primeiro dia em que fomos para uma visita a comunidade e implementar atividades, 
encontramos P. na rua com amigos fumando maconha. Foi o primeiro morador a nos 
receber e nos oferecer espaço e tudo o que mais precisávamos para realizar as atividades 
na rua. (luz, água, espaço para guardar nosso material, etc.)”. [Brasil 5.4]

A primeira a!rmação é uma 
realidade comprovada: se uma pessoa 
pode recorrer ao serviço que necessita 
com continuidade e em função de 
sua necessidade, em muitos casos 
podem ser tratados sem recorrer 
aos serviços especializados. Para que 
esta a!rmação ou recomendação se 
converta em um fato real, é necessário 
que os serviços de atenção primária 
conjuguem baixo limiar com alta 
complexidade (é o mesmo que dizer, 
alto nível pro!ssional de respostas). 
Sabemos que este é um dos dilemas 
com os quais cada um se encontra 
todos os dias. 

O texto indica, sucessivamente, 
algumas características da 
acessibilidade: reduzir a distância 
geográ!ca (em quilômetros) entre os 
serviços e as pessoas que necessitam 
dele, "exibilidade nos horários, um 
marco legal, respostas às múltiplas 
necessidades, diversi!cação dos 
serviços, etc. Cada vez mais tem-
se o aumento da complexidade da 
necessidade de formalização para 
que este complexo sistema funcione. 
Para entender a diferença entre uma 
perspectiva de cima para baixo e uma 
perspectiva de baixo para cima, veja 
este outro exemplo: 

Tem-se aqui um conceito 
diferente de limiar, talvez 
ortodoxamente não se possa falar 
de serviço, embora aqui P. está 
fornecendo um serviço para a 
comunidade. Este serviço é baseado 
em um acordo tático de cooperação 
em que um ator da comunidade 
coloca alguns recursos e a equipe 
outros. Tudo isso acontece fora de 
um marco legal, fora da necessidade 
de "exibilizar horários, com facilidade 
de pagamento, com relevância 
cultural e sensibilidade. Neste caso, 
se evidencia uma situação contrária: 
é a sensibilidade e a simpatia do 
“usuário” que se necessita. Pode-se 
entender, também, que o fato de 
mencionar em um documento o!cial 
a “amabilidade” com o usuário é, 
ao mesmo tempo, uma revolução 
cultural (a amabilidade com o usuário 
seria, desta maneira, introduzida entre 
as técnicas) e uma provocação: por 
qual razão será necessário mencioná-
la? O tratamento comunitário não 
adota uma perspectiva em lugar de 
outra, mas busca produzir encontros 
entre as duas, sendo que estas são 
complementares ou, pelo menos, é 
necessário que elas sejam. A questão 
então é como construir este encontro 
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com “serviços”. Veja novamente esta perspectiva de cima para baixo no texto 
a seguir:

Cabe de!nir os serviços de aproximação como os serviços que se prestam, além dos limites 
habituais da atividade de uma organização, a manter contato com as pessoas que usem 
drogas ou tenham problemas de saúde relacionados, ou correm o risco de tê-los. O objetivo 
das atividades de aproximação é, frequentemente, chegar às pessoas “ocultas ou difíceis 
de encontrar” e que não estão em contato com outros serviços. O desenvolvimento dos 
serviços de aproximação deve basear-se numa minuciosa avaliação das características, 
circunstâncias de vida e necessidades do grupo especí!co aos quais serão prestados. 
Segurança física deve ser o fator primordial no planejamento, em particular quando se 
trata de manter contato com mulheres que exercem o trabalho sexual ou mulheres sem 
domicílio. As atividades de aproximação podem ter como marco o domicílio das mulheres, 
a rua, o mundo das drogas, os cafés e bares, os centros de acolhida e atenção ao cidadão, 
as residências, as entidades comunitárias, os lugares de culto, os hospitais, os cárceres, os 
centros de serviço social e de atenção de saúde ou qualquer âmbito natural no qual se 
reúnem as mulheres.  [UNODC, 2005]

Esta perspectiva de cima para baixo (especi!camente dirigida às 
mulheres) considera pessoas “ocultas ou difíceis de encontrar”, as pessoas 
que, do ponto de vista de baixo para cima, são claramente visíveis e fáceis de 
encontrar (consulte o trecho da experiência brasileira acima). Do ponto de vista 
da comunidade, não é necessário aproximar-se porque os atores já estão lá, 
isso também pode ser entendido como a necessidade de mudança de uma 
estratégia de “encontrar”, que é um adiantamento sobre aquela pessoa que 
insiste em “esperar passivamente” ou, até mesmo, uma estratégia para “estar 
lá” (veja abaixo o exemplo da Colômbia).

Esta forma de “aproximação” (sugerida por UNODC) é comunitária porque 
ela é implementada na área geográ!ca da comunidade e não necessariamente 
no seu território. Esta modalidade está destinada a grupos especí!cos em 
lugares físicos também especí!cos que, implicitamente ou explicitamente, 
contribui para rotular e estigmatizar: talvez este seja o preço que as pessoas têm 
que pagar para serem ajudadas. Esta modalidade não implica que estes lugares 
(bares, boates ou lugares de culto) sejam reconhecidos como manifestações 
da organização dessa comunidade e valorizados praticamente como tais.

Na perspectiva deste fragmento o termo comunitário é um adjetivo, 
enquanto que na perspectiva do tratamento comunitário espera-se que seja 
um substantivo.

Outra forma de “aproximar” e aumentar a participação dos atores é como 
menciona o fragmento a seguir:
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“Melhorar a competência e o conhecimento de pessoas que estão nessa situação, ou 
para determinar que as mulheres têm problemas com o uso de drogas, encaminhá-las 
para tratamento e facilitar o acesso ao mesmo”. Estas pessoas podem ser diretores de 
comunidades, um companheiro da comunidade, autoridades religiosas ou diretores 
espirituais, prestadores de serviços de atenção primária de saúde pessoal, de âmbitos mais 
especializados como os serviços de apoio familiar e infantil, serviços sociais e serviços de 
saúde mental [UNODC, 2005]

Observa-se o caminho percorrido pelo sistema de saúde de reconhecer 
a necessidade de “mover-se” até as pessoas que precisam de ajuda. Observa-
se, também, que este aproximar-se quer dizer transferir conhecimentos e 
competências para atores pertencentes a outras agências ou serviços (o 
mundo formal) e também “companheiros de comunidade” (qualquer pode ser 
o signi!cado destes dois termos, supondo que se trate do mundo informal). 

Se por um lado a transferência de competências a atores comunitários 
por meio de processos de treinamento é um passo indispensável, é também 
indispensável trabalhar para que essa transferência não implique, também, 
uma transferência das características de acesso. Quer dizer, quando um serviço 
de atenção treina atores comunitários para a realização de uma determinada 
tarefa, isto modi!ca também seu status na comunidade. Esta modi!cação de 
status pode implicar em uma incrementação de distância relacional entre esses 
atores e suas comunidades, ou seja, um incremento no limiar de acesso, sendo 
que em uma comunidade de convivência o acesso se mede na “facilidade 
de relações”, não em horários, regras, normas, encontros, etc. Neste caso, a 
consequência é que, para aproximar-se mais, aumenta-se a distância.

Por outro lado, este fragmento que está sendo comentando indica que 
existe um corte, uma separação (não somente uma distinção) no processo: 
separação entre quem envia e quem cura, como se o tratamento e seus atores 
estivessem em outro lugar, como se os que “enviam” fossem uma espécie de 
mão de obra (com frequência não retribuída, oculta embaixo da etiqueta de 
“voluntários”, ou mal pagos) em um processo de cura no qual é negado seu 
protagonismo e o valor de suas ações.
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Tipologias de serviços,
limiares e complexidades

“Meio limiar: Neste tipo de limiar se estabelecem 
modelos de conduta em função da construção 
de projetos de vida. As normas são explícitas e 
estruturadas para uma melhor convivência, onde 
o modelo terapêutico consta de fases previamente 
estabelecidas com instrumentos de avaliação 
dos avanços. As equipes de intervenção são 
interdisciplinares e geram planos de trabalho, que 
levam à apresentação de relatórios, sistematizações 
e avaliações periódicas. Para sua funcionalidade, 
contam com uma direção, assembléia e uma estrutura 
administrativa. Alguns dos serviços são residenciais e 
outros semi-residenciais”. [Costa Rica 5.1]

Esta organização costarriquense 
propõe o limiar, (neste caso limiar de média 
complexidade, segundo sua ótica) levando 
em consideração, por um lado, a qualidade do 
resultado que se quer obter e, sucessivamente, 
os instrumentos (relacionais e de dispositivo) 
que se pretendem utilizar. Aqui se fala 
explicitamente de um “modelo”, quer dizer, 
de uma forma pré-ordenada (não por isto 
in"exível) de trabalho.

Na citação abaixo pode-se ter uma 
outra ideia do que é o conceito de limiar e, 
mais precisamente, de “baixo limiar e suas 

consequências”. Neste caso, trata-se de uma perspectiva institucional na 
qual se implementam serviços ou respostas no espaço geográ!co de uma 
comunidade. Esta perspectiva re"ete o caminho percorrido pelas instituições 
e os êxitos alcançados.

“Os serviços de baixo limiar têm como objetivo aumentar ao máximo o contato e o acesso, 
não exigindo que os pacientes deixem de consumir substâncias, buscando os lugares 
em que se reúnem os consumidores de drogas, oferecendo acolhimento livre ao invés de 
recorrer a encontros prévios, não pedindo aos usuários que se identi!quem e oferecendo-
lhes serviços básicos “de sobrevivência” em um horário apropriado. Estes serviços podem, 
também, ser prestados fora das sedes, com pequenos furgões, ônibus e outras medidas de 
aproximação. [UNODC, 2005]
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Nesta visão, os pacientes seguem sendo pacientes e não aliados ou 
partners (parceiros) e o que conta é a equipe que “consegue produzir” sua 
criatividade, os veículos que podem entrar nos campos (os pequenos furgões, 
etc.). Não são os meios e os processos que já estão no campo, (ver fragmento 
da experiência brasileira acima) o ponto aqui é que não se trata de desenvolver 
o que existe na comunidade, trata-se de dar por certo que ali não existe nada 
e que uma equipe já sabe o que deve fazer.

O exercício do tratamento comunitário consiste, então, em imaginar 
como identi!car os serviços a partir do critério de acesso, caminhando de baixo 
para cima. A pergunta pode ser então: quais são os lugares de organização 
da comunidade que tem o limiar de acesso mais baixo?  Mencionam-se, 
em continuação, alguns desses “lugares” de serviço como um exemplo, na 
realidade os territórios comunitários têm mais serviços que podemos pensar. 

Os territórios comunitários:
Esquinas, ruas, parques: primeira abordagem

No fragmento que segue, encontram-se elementos do diário de campo 
de um educador de rua em uma comunidade muito vulnerável (mais vulnerada 
que vulnerável) na fronteira norte do México em 2010.

“Os garotos começam a se reunir nas esquinas pela tarde. Gradativamente muda o cenário: 
as esquinas que durante o período da manhã eram lugares de passagem para todos se 
tornam quase lugares privados. Não é que as pessoas não possam passar, elas continuam 
passando. Passam por ali quase todas as pessoas do bairro com exceção de alguns. Os 
garotos !cam ali até tarde da noite, depois vão a outros lugares ou para suas casas. Ali 
comem e passam seu tempo, às vezes vão para algum terreno jogar futebol. Se fumam 
maconha, o perfume se exala por todo o bairro. Às vezes eles pedem dinheiro, certamente 
roubam por aqui e por ali e aqui também. Conhecemos bem todos eles, conhecemos 
seus pais, irmãos, tios, avós, nossos !lhos são companheiros deles na escola, ou um dia já 
foram.” [México 5. ]

Estes são os “serviços” que a comunidade tem produzido por conta 
própria, eles têm uma função de socialização e regulamentação da vida da 
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comunidade (às vezes também de proteção e segurança, às vezes de con"ito, 
exclusão e violência). A questão é: como estes podem ser envolvidos no 
processo de tratamentos comunitários? Trata-se de uma aproximação muito 
diferente em relação àqueles que considerem estes “serviços” como grupos 
de risco ou potenciais bene!ciários. No entanto, para ser capaz de responder 
a essa pergunta, é necessário também ter em conta outras posições (de cima 
para baixo):

“Colaboração dos usuários dos serviços e da comunidade.” Se reconhece cada vez mais que 
os usuários dos serviços formam parte da comunidade e que o processo de desenvolvimento 
dos serviços deve estar submetido e adaptado às grandes diversidades de interesses que 
existem no seio dela. Os usuários cumprem uma função importante no que se diz respeito 
a contribuir e delinear um enfoque que garanta a responsabilidade e prestação de contas 
dos encarregados dos serviços. A participação dos usuários na elaboração da estratégia 
serve para promover: 

usuário; 

O fato de que as instituições reconhecem “pouco a pouco” 
que os usuários dos serviços são parte da comunidade, pode 
indicar o quanto profundamente as instituições de saúde pública 
colidiram no passado e reforçaram os processos de exclusão e 
marginalização. 

É por isso que este “reconhecimento” é um fato histórico. Que 
se considerem também os interesses destes atores comunitários 
(usuários) é seguramente uma destas consequências. A partir 
desta perspectiva, o ponto é “fortalecer o serviço” com a hipótese 
de que fortalecendo os serviços, se dão melhores respostas (em termos de 
e!ciência e e!cácia) para a comunidade, representado por seus usuários.

“Programas de aproximação assumidos por pessoas de iguais condições.” O 
trabalho de aproximação feito por pessoas de igual condição pode ser um modo e!caz 
de chegar às mulheres que não estão em contato com serviços pro!ssionais, que vivem 
em sociedades com tabus culturais contra o uso de substâncias por parte das mulheres, ou 
que se encontram em circunstâncias de maior marginalidade, como as mulheres que se 
injetam drogas ou as que se dedicam ao trabalho sexual. A bibliogra!a sobre o tema indica 
que, em certos grupos, as pessoas de igual condição possivelmente sejam consideradas 
mais dignas de crédito, e que, para as mulheres que são dependentes de drogas, pode ser 

>
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mais fácil con!ar em suas iguais e abordar com elas as questões pessoais. As pessoas de 
igual condição dedicadas à ação de aproximação podem proporcionar àquelas usuárias 
de drogas, informação sobre como reduzir os comportamentos de risco, ensinar com o 
exemplo e colocar as consumidoras de droga em contato com os serviços de tratamento e 
outros serviços sociais de atenção de saúde. [UNODC, 2005]

Aqui também a perspectiva que se apresenta pode ser de!nida “relação de uso 
ou de utilização” que não gera nenhuma mudança, nenhuma transformação nem 
nas relações e nem no status da pessoa “de igual condição”. Ela é e permanece como 
“instrumento de aproximação” muito preciosa e indispensável (isto não se diz no texto 
que utiliza três vezes o verbo “poder” no sentido de que “pode ser que as pessoas 
de igual condição sejam um recurso”). Reconhecer que as pessoas de igual condição 
“podem ser úteis” é um passo enorme de aproximação das instituições com as pessoas 
e as comunidades. Graças a isto, talvez seja possível mais um passo, inspirado por outra 
perspectiva que sugere outras respostas às perguntas que foram feitas acima.

Educador Par: Estabelece e mantêm o contato com os pares do seu grupo-meta, distribui 
informação sobre sexo seguro, uso seguro de drogas, HIV-Aids, etc. Ajuda aos outros membros 
da equipe no conhecimento da comunidade local e dos membros do grupo-meta, participa 
das ações comunitárias, auxiliando os educadores sociais sobre os grupos de risco que 
existem ao redor. Os educadores pares podem ser membros permanentes da equipe desde 
que tenham interesses e aceitem viver um processo de melhoramento de suas condições de 
vida (enquanto a sua situação de par). Educadores pares, depois de um processo de formação 
e de capacitação, podem ser excelentes guias de rede e guias de casos. Os educadores pares 
necessitam de um acompanhamento permanente de maneira que a tarefa não vire uma 
fonte de estresse, ou seja, utilizada impropriamente. [Brasil 5. ?]

Aquele que desde cima para baixo se chama “usuário” ou que !ca oculto na 
dicção “pessoa de igual condição”, como se essa condição fosse um útil estigma, 
uma condição de marginalidade não totalmente negativa, em uma visão de baixo 
para cima, se chama “educador par”. Este não é um fato de palavras e etiquetas, 
mas de substâncias, que no trabalho com a comunidade signi!ca: qualidade nas 
relações. No concreto este “usuário” é um ator do tratamento: contata, informa, 

é membro permanente da equipe e, com 
formação adequada, pode ser agente de rede e 
gestor de casos, permanecendo par.

Em que sentido isto é uma resposta à 
pergunta feita acima, aquela relacionada com 
a possibilidade de fazer das esquinas das ruas 
territórios comunitários para o tratamento 
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comunitário? Uma, só uma entre muitas respostas possíveis: promovendo 
processos para que os atores destes territórios comunitários sejam atores 
do tratamento comunitário e por meio disto também usuários. Isto é um dos 
desenvolvimentos possíveis da rede operativa, da rede de recursos comunitários 
e da minoria ativa. Qual é o desa!o neste campo? Um dos desa!os é criar status, 
criar líderes sem incrementar o nível de burocracia, aceitando também que um 
certo nível de burocracia faz-se necessário e ao mesmo tempo incrementa o 
limiar de acesso: outro dilema com o qual tem que se lidar.

Os territórios comunitários:
Esquinas, ruas, parques: segunda abordagem

“O ano de 2010 foi marcado por intensas ações comunitárias (...) Iniciamos no mês 
de Janeiro de 2010 uma parceria com o poder público (...), onde atuávamos com nossa 
atividade nos Territórios Jovens do Bairro (...) Através desta parceria, a equipe promove a 
Madrugada Ativa, com ações de cultura, lazer e esporte, que ocorrem às sextas-feiras no 
período das 22h00 às 03h00 da manhã.
Na mesma comunidade, a equipe desenvolveu encontros com jovens e adolescentes 
para realização de rodas de conversas sobre diversos assuntos, sexo, drogas, bem como 
atividades de recreação e artesanato, customização de camisetas e “baladas” durante o 
dia, onde o foco era a redução de danos. [Brasil 5.?]

Neste fragmento, a parte das conexões políticas do estado, se tornam 
evidentes os diferentes aspectos ligados à criação e ao uso dos territórios 
comunitários. O primeiro e mais evidente é ocupar o tempo da comunidade: 
das 22:00 às 03:00; o segundo é ocupar o território da comunidade: de uma 
forma mais clara, se trata de ocupar o território da comunidade e não focar aos 
grupos de risco ou aos lugares que estes grupos ocupam. Não se dedicar nas 
ruas porque nas ruas estão os moradores de rua, mas sim, dedicar-se às ruas 
porque nas ruas estão os moradores da comunidade.

O nascimento de nosso centro de escuta itinerante data de maio de 2010, quando a equipe 
iniciou ações nos Territórios Jovens da comunidade, oferecendo o!cinas culturais nestes 
espaços. Porém, após um período de 2 meses, ao perceber que os jovens em situação de 
exclusão social grave não frequentavam tais o!cinas, lançou-se a ideia de levar as o!cinas 
até eles, nas favelas e becos mais afastados no bairro. [Brasil 5.?]

Neste segundo fragmento, se podem captar outros elementos relacionados 
com o método de trabalho. Se menciona um serviço, o “centro de escuta”, estes 
são serviços típicos da redução dos danos (ver mais à frente as seções reservadas 



212 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUINTO

a este tipo de serviço). Neste caso, esta rede 
operativa procede como foi ilustrado no fragmento 
precedente: construindo vínculos com todos 
os atores comunitários, construindo espaços de 
participação, ou seja, atividades nas quais pessoas 
da comunidade tomam decisões, fazem, produzem, 
etc., para melhorar suas condições de vida.

Percebe-se que estes espaços não favorecem 
por si só a “integração social” das pessoas mais 
vulneráveis. Uma razão é que estas pessoas não 

ocupam os espaços da comunidade, neste sentido estão marginalizadas (não só 
culturalmente, mas também geogra!camente). Neste caso, ter um centro de escuta 
!xo poderia ter sido uma iniciativa que, no lugar de favorecer a superação dos processos 
de marginalização, os teria institucionalizado e reforçado. Se a outra alternativa tivesse 
sido criar o centro de escuta no lugar da marginalização, nos lugares onde vivem os 
consumidores de drogas (como sugerem os manuais de redução dos danos), também 
neste caso o resultado teria sido que a equipe descrita acima teria sido etiquetada pela 
comunidade como “aqueles que trabalham com os usuários de drogas”, ao invés de ser 
considerada como “aqueles que trabalham com a comunidade (usuários incluídos)”. A 
rede operativa da instituição acima decide por uma terceira opção: cria um centro de 
escuta móvel para ocupar “todo” o espaço comunitário e não apenas uma parte. É 
uma ação prática e simbólica de inclusão e de integração social.

Então, (...) iniciamos o “É Nóis na Rua”, nome batizado pelos próprios jovens da comunidade, 
fazendo alusão ao fato de irmos até as ruas. (...) observou-se um desamparo de ações 
sociais e uma grande vulnerabilidade de jovens envolvidos com drogas e trá!co, além da 
equipe ter criado um vínculo com essa população vislumbrando desta forma, mais ações e 
novos projetos que bene!ciem esta comunidade. [Brasil 5.?]

Este fragmento ilustra bem o signi!cado estratégico das ações: ir para 
as ruas serve por um lado para não ser classi!cado como “trabalhadores de 
grupos especí!cos” e por outro, para construir relações. É sobre essas bases 
de relações (redes) que se constrói o diagnóstico (SIDIEs) e por meio deste 
processo de conhecimento coletivo se enxergam outros projetos, outras 
ações. Este aspecto também diferencia um processo de cima para baixo, onde 
os elementos essenciais das ações estão de!nidos, de um processo de baixo 
para cima, onde se de!ne o objetivo mínimo da ação enquanto o projeto ou 
o programa em si tem ainda que ser pensado em sua totalidade. Este último 
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ainda necessita do processo de construção coletiva dos conhecimentos e dos 
atores para ajudar a pensar e implementar.

Tivemos participação da comunidade e dos jovens nas ações realizadas (...), os moradores 
nos recebiam sempre de braços abertos, abriam as portas de suas casas para usarmos 
energia elétrica, água e banheiros. (...). Com a participação dos jovens daqueles bairros 
também realizávamos nossas atividades, como cinema, torneios de truco, torneio de 
futebol, aulas de hip-hop, aulas de axé, teatro e rua, todas as atividades voltadas aos 
jovens e adolescentes das comunidades.  [Brasil 5.?]

Este fragmento sublinha a questão da participação dos atores da 
comunidade. Esta participação é considerada como uma colaboração para as 
atividades que uma equipe especí!ca quer implementar usando recursos que 
já foram estabelecidos para tal. No caso deste fragmento existe um tipo de 
mundo ao contrário: não são membros da equipe que são responsáveis por 
receber as pessoas, mas isso é tarefa da comunidade; não é a equipe que deve 
fornecer recursos, isso é função dos atores da comunidade. Se estes aspectos 
são considerados, tem-se uma ideia melhor do que signi!ca um processo de 
construção de um dispositivo para a ação e o conceito de “parceria”. Parece 
que, na situação deste fragmento, a parceria nasce quando todos os atores 
conseguirem alguma coisa para que o processo seja executado e que participem 
não só no uso de um dispositivo, mas na sua construção. Quando uma pessoa 
participa de reuniões de grupo e dá sua contribuição, esta é considerada um 
tipo de colaboração, a colaboração do participante (cliente, paciente, etc.). 
Quando uma pessoa participa na construção do grupo, na construção do palco 
para que o grupo possa atuar (limpar o quarto, entrar em contato com colegas, 
ordenar as cadeiras, certi!car-se de que há eletricidade, água e que o alugue 
está pago) isso é “parceria”. Parece banal, mas há uma diferença substancial 
entre participação e parceria. Participação pode ser ativa ou passiva, parceria 
só pode ser ativa. Trabalhando com este tipo de aproximação é possível incluir 
numa estratégia comum, uma grande variedade de ações desde aquelas 
que propiciam a conscientização por meio de uma palavra, até aquelas que 
preferem a atividade lúdica, recreativa ou produtiva.

Na mesma comunidade, se realizam encontros com jovens e adolescentes, rodas de 
conversas sobre diversos assuntos, sexo, drogas, bem como atividades de recreação e 
artesanato, customização de camisetas e “baladas” durante o dia, onde o foco era a redução 
de danos. A intenção de trabalhar a mudança da representação social da comunidade em 
relação a esses jovens foi alcançada com sucesso. [Brasil 5.?]
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Desta maneira, o signi!cado especí!co de cada ação (uma reunião 
entre o grupo para falar sobre o sexo seguro que tem sua !nalidade e sentido 
especí!co) é enriquecido e articulado com aquele de outras ações. Todas estas 
buscam modi!car a representação social em relação aos jovens (também 
consumidores de drogas). Se compreende então que os lugares da comunidade 
(e não os lugares dos excluídos) são aqueles cenários  onde se pode implementar 
ações que produzem uma mudança no âmbito comunitário em sua totalidade. 
Percebe-se então que não é su!ciente que “o excluído” mude para que haja 
inclusão, é necessário que o contexto de inclusão também mude e, entre suas 
mudanças, exista aquela de suas representações sociais.

Bares, restaurantes,
Lugares de comida na rua,lugares de encontro

O segundo tipo de território da comunidade consiste de todas essas formas 
de organização do espaço comunitário que satisfaçam as necessidades básicas das 

pessoas. Não somente as necessidades de saúde pública como 
também de educação (formal e não formal), de alimentos, de 
materiais para casas, roupas, equipamentos de limpeza e higiene, 
medicamentos, segurança, etc. Todos esses lugares são uma 
demonstração da capacidade que uma comunidade tem de 
organizar-se. Que uma pessoa decida abrir uma pequena empresa 
do setor alimentício e os clientes cheguem, observando de fora 
parece óbvio. Não é tão óbvio! Para implantar uma loja de roupa ou 
de materiais de construção é necessário que os atores comunitários 
(líderes de opinião) os aceitem, que os “empreendedores” 
encontrem um lugar, forneçam equipamentos e, sucessivamente, 

que os moradores também expressem sua aceitação respeitando o lugar (não o 
destruindo, não o boicotando) e tornando-se “cliente”. Como foi dito acima, isto parece 
um processo automático, natural, porém não há nada “natural”. Se estas iniciativas não 
estão localizadas nas relações e interesses, necessidades e demandas da comunidade, 
a atividade não terá êxito, não prosperará. Este princípio é válido para uma loja de 
roupas, um local para a venda de drogas, uma padaria, um bar de trabalho com sexo, 
um pequeno restaurante e um centro de escuta ou um centro de saúde. Todos esses 
lugares são uma prova da capacidade que uma comunidade tem de organizar-se até 
o ponto que a presença e a qualidade destes serviços pode ser considerada um dos 
indicadores do desenvolvimento desta comunidade. 
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“(A) Com o trabalho de rua havíamos informado a comunidade, as pessoas e os consumidores 
de drogas que, para a distribuição de preservativos e o intercâmbio de seringas, tínhamos 
escolhido os bares que !cavam abertos até tarde. No princípio, as donas tinham alguma 
di!culdade de aceitar. Tivemos muitas conversas com elas e nos colocamos de acordo para 
fazer uma prova. O temor era ter este tipo de objetos selecionados aos clientes e que o lugar 
se transformasse em um ponto de encontro de usuários de drogas”. (Fonte: México)

Estes lugares públicos de “encontro” têm uma identidade clara e é esta 
identidade que pode ser amenizada pela inserção de uma atividade, como 
neste caso, de redução do dano. A di!culdade que os atores têm em aceitar 
envolver-se não é somente uma resistência, mas sim o resultado da experiência.

“(B) Analisando a situação durante o período de prova percebemos que depois de algumas 
semanas a maioria dos clientes do bar iam pela procura de preservativos e isso havia se 
tornado um serviço muito e!caz. O consumo (consumo de bebidas e produtos dos bares) 
havia aumentado até certo ponto e depois havia se estabilizado fazendo-nos pensar que 
a iniciativa de redução de danos não havia tido efeitos na clientela do bar”. [México 5.?]

Uma fase de experimentação com um monitoramento do impacto sobre 
“o contexto” é necessária: serve para distinguir entre “resistências” (baseadas 
em preconceito) e reais razões para implementar ou não implementar uma 
determinada ação.

“(C) Pelas seringas foi mais complicado e, no !nal, acabamos decidindo utilizar outra 
estratégia. Com o trabalho de rua informou-se aos consumidores de drogas que podiam 
pedir uma seringa dando a usada em troca, mas eles não faziam o que lhes era pedido. Então 
pensamos que seria melhor e mais e!caz se tivéssemos distribuído seringas ao invés de tentar 
trocar com eles. Isso nos apresentou outros problemas de tipo administrativo e burocrático e 
não foi possível ou não conseguimos resolver”. [México 5.?]

Este fragmento ilustra como os lugares “organizados” na comunidade podem ser 
utilizados para atividades de tratamento comunitário (redução de danos neste caso) com 
a condição que as pessoas envolvidas nestas atividades estão devidamente treinadas, 
motivadas, acompanhadas e que se tome em conta os interesses de todos os atores 
participantes. Aprenderam também que estas iniciativas têm limites: alguns impostos 
pela cultura local e outros pelas burocracias dos programas e dos projetos.

(A) Chegamos à favela (...) às 14h00. Nossa educadora par envolveu seu primo, que cedeu 
sua casa como espaço de referência para que nosso primeiro dia de trabalho acontecesse. 
Escolhemos um ponto da comunidade e, em mutirão, montamos uma estrutura com mesa 
de silk, caixa de som, microfone e uma área para um brechó. [Brasil 5.?]
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A porta de entrada na comunidade é um ator comunitário par. O 
segundo passo é encontrar uma maneira de estar ali e de iniciar a construir um 
dispositivo. A resposta inicial das pessoas é sempre signi!cativa.

(B) Podia-se ver claramente a curiosidade no olhar dos moradores. Eles, apesar de não 
estarem entendendo o que estávamos fazendo, foram entrando no movimento, ajudando 
a carregar os equipamentos e, inclusive, disponibilizando mais espaços para que a coisa 
toda acontecesse: dona E. ofereceu a esquina de seu casebre para que montássemos o 
brechó de forma a !car protegido do vento, outra cedeu água, outra a eletricidade para 
utilizarmos o microfone e, a partir de nossa primeira experiência no bairro, já sentimos 
uma enorme aceitação e acolhimento por parte dos moradores. [Brasil 5.?]

Os habitantes da comunidade não são receptores passivos, mas sim 
parceiros na iniciativa: participam desde o momento no qual se constrói o 
dispositivo, participam na de!nição dos vínculos e das relações.

(C) O brechó também funcionou. Meninas, mulheres, senhores e homens pararam para dar 
uma olhada nas mercadorias e não havia quem saísse de lá sem uma das peças. Qualquer 
peça ou par de calçados eram vendidos a R$ 1,00.
Preservativos foram distribuídos, aulas de hip-hop ministradas, camisetas silkadas e os 
jovens aprenderam técnicas de malabares, a fazer música com instrumentos inusitados, 
enquanto outros aprendiam a como !lmar o evento todo. Muitos moradores estranharam 
toda ação e perguntavam constantemente de onde éramos e o porquê estávamos ali.  
[Brasil 5.?]

Claro que as atividades são importantes, um pretexto para que a 
comunidade (as pessoas) participe como pessoas. Neste fragmento se 
observa como se podem conjugar diversos protagonismos para mover toda 
uma comunidade local: educador par, amigos e contatos do educador par, 
habitantes, jovens, equipe, etc. Esta atividade tem este tipo de resultado 
porque, por meio do trabalho nas ruas e de comunidade, das atividades de 
vinculação, etc., pouco a pouco a comunidade produziu uma organização.

Este é o resultado estratégico do tratamento comunitário: a organização 
que consegue produzir, porque esta garante a continuidade dos processos e a 
participação como parceiros dos habitantes. Esta organização é a prova de que 
a representação social sofreu uma mudança.
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Casas particulares abertas à população em certas ocasiões

“Fazemos as reuniões da equipe na casa da dona M. Sua casa tem uma espécie de cobertura 
na entrada e ali cabe uma dezena de pessoas. Nos sentamos e !camos observando as 
pessoas. Alguns moradores passam e !cam olhando um tempo e saúdam, outros nos 
olham e seguem o caminho. Cada um leva alguma coisa para dividir, biscoitos, sanduíches 
e a dona M. aquece a água para o café”. [México 5.?]

Mais cedo ou mais tarde uma equipe sente a necessidade de ter um espaço seu 
para atender, discutir e pensar.  No entanto, antes que isso aconteça é possível usar 
todos os locais que a comunidade pode disponibilizar para as atividades do projeto. 
Isso não signi!ca que não é necessário ter um espaço “próprio” para torná-lo um 
espaço “comum”, sendo que os espaços como aqueles mencionados no fragmento 
acima (casa de dona M.) são espaços privados e, como tal, têm uma forte conotação 
nesse território (podem ser facilitadores para certas pessoas e obstáculos para 
outras). E o conhecimento da rede de líderes de opinião (e de seus equilíbrios) é o 
fato de ter uma ampla rede operacional que permite o uso dos espaços organizados 
na comunidade como um recurso facilitando processos, superando barreiras 
relacionais construídas ao longo do tempo. É assim que, gradualmente, a cultura da 
comunidade muda e se desenvolve no sentido do “comum”.

Para que o uso de casas, ou de outros lugares privados na comunidade seja 
uma maneira de estar ali e um instrumento de envolvimento da comunidade é 
mais e!caz não usar sempre o mesmo lugar, mas sim diversos lugares entre eles.

Com relação a busca e ao estabelecimento de um espaço “próprio” para 
a equipe (o!cina, centro de escuta, drop in, etc.), se sugere adotar o processo 
seguinte: o primeiro passo é o trabalho de rua e de comunidade. O segundo 
é o uso dos “territórios comunitários”. O terceiro é o uso dos “recursos 
privados” dos atores comunitários (casas, armazéns, etc.). O quarto é ter um 
lugar próprio (o!cina, etc.). Procedendo desta 
maneira, o fato de ter um espaço próprio é 
o resultado de um processo de entrada na 
comunidade; neste sentido é um ponto de 
chegada ao trabalho de construção de um 
espaço relacional. O espaço físico no qual a 
equipe se reunirá, colocará seu equipamento 
e dará atenção as pessoas é a prova física que 
esse processo obteve resultados positivos.

Um outro signi!cado é a área de comunidade que é discutida no 
fragmento a seguir:
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“J. havia sido ajudado a entrar em uma comunidade terapêutica, agora seu período de 
permanência ali estava terminando e sua família não era o melhor lugar para ele estar. 
S., um amigo de uma educadora par que de vez em quando colaborava em algumas 
atividades, disse que ele podia receber por duas ou três semanas se alguém o ajudasse 
com a comida. Entrou em acordo com J. que ele ia vender coisas no mercado e assim podia 
pagar a sua própria  comida”. (Fonte: Colômbia)

Aqui se fala da rede de recursos comunitários: uma pessoa (membro da rede 
operativa), sua família e sua casa. Aqui também aparece um processo simples, no 
entanto, não é. Para poder implementar este processo foi necessário iniciar com a 
rede subjetiva comunitária, construir sucessivamente uma rede operativa, uma rede 
de recursos comunitários, ter um sistema de encaminhamentos (para comunidade 
terapêutica, neste caso) e, sucessivamente, graças a este “S” que tem a con!ança de 
por sua casa à disposição de J., sabendo que conta com uma rede de apoio.

Quantos destes processos são possíveis para ativar em uma comunidade? 
Quantos são necessários? Entende-se às vezes que é muito mais simples encontrar 
uma casa na qual reunir (outros dizem “prender, fechar”) a todas as pessoas para 
quais suas famílias são um perigo, ou os que são um perigo para suas famílias e 
comunidades: é a cultura de “fechamento”. Este exemplo demonstra que em alguns 
casos, pelo menos existem alternativas de fechamento1. 

Centros de baixo limiar e baixa complexidade

Várias vezes no presente capítulo, falou-se de limiares e complexidades. 
Talvez valha a pena re"etir sobre o signi!cado destas duas palavras e ver suas 
implicações para o trabalho de cada dia. O que se entende por limiar?

Programas de aproximação. São atividades realizadas na comunidade com o objetivo geral de 
melhorar a saúde das pessoas e grupos que não têm acesso fácil aos serviços existentes (ou canais 
de educação de saúde tradicionais) e reduzir os riscos ou prejuízos causados pela droga. Programas 
de abordagem podem ser independentes, itinerantes ou domiciliares e podem ser realizados por 
pares. Programas independentes não são implementados em um organismo ou organização, 
mas em locais públicos, como ruas, estações de transportes públicos, clubes noturnos, cafés e 
hotéis. Programas itinerantes relacionam-se mais com organizações (por exemplo, casas de 
transição, lugares de troca de agulhas, clubes juvenis, escolas e prisões) do que com as pessoas 
individualmente. Nos projetos de abordagem (aproximação), que são responsáveis por “iguais”, 
trabalham membros e ex-membros do grupo destinatário (por exemplo, consumidores de droga 
injetada) a título voluntário ou remunerado. (UNODC, 2003, p. 120)

1 Fechamento aqui entendido como internação em um hospital psiquiátrico, ou clínica de tratamento ou comunidade 

terapêutica.
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Do fragmento acima se pode deduzir 
que limiar signi!ca em geral “ter algum tipo de 
obstáculo no acesso” a um serviço. Aqui se trataria 
de di!culdades ligadas à posição dos serviços 
como, por exemplo, distância física. Entende-se 
que a distância física é uma metáfora de outras 
distâncias, e o fragmento de UNODC admite isto 
quando diz que os programas de aproximação 
podem estar encarregados por “iguais”. 

Aqui não se trata da proximidade física 
uma vez que “pessoas iguais” podem estar também a quilômetros de distância. 
A distância relacional e cultural também tem um peso.

Por limiar se pode então considerar todo tipo de elemento que incremente 
a distância entre uma pessoa e qualquer tipo de entidade que possa satisfazer 
ou dar uma resposta a uma de suas necessidades.

Neste caso, falamos sobre as necessidades de inclusão. Neste sentido 
pode-se pensar que a entidade mais próxima de um consumidor de drogas, 
que vive em uma comunidade altamente vulnerável, é sua rede subjetiva. 
Consequentemente, trabalhar com sua rede subjetiva é trabalhar com zero limite 
de acesso. Uma visita domiciliar, tal como sugerido pelo livro UNODC quando ele 
menciona os programas “domiciliares”, pode corresponder com o limiar inferior 
(pelo menos em termos de espaço físico), no entanto, nem sempre o contrário 
é comum devido aos con"itos no interior de um grupo familiar. Este fragmento 
também evidencia outro aspecto ligado aos limiares (e como se verá também 
ao conceito de complexidade): depende de qual ponto de vista se observa o 
acesso; de dentro do sistema de “atenção”, tais como UNODC, ou do lado de 
fora do sistema de cuidados, tais como o 
funcionamento das redes. Se considerarmos 
o ponto de vista de dentro do sistema de 
cuidados, um limiar inferior signi!ca entrar no 
espaço físico do “usuário”. Se considerarmos 
o ponto de vista do “usuário”, reduzir o limiar 
signi!ca entrar no espaço físico do serviço 
(isso parece ser a posição do fragmento do 
UNODC). Nem em um caso, nem em outro 
isto signi!ca construir um espaço comum de 
demandas e respostas (a!nal, pro!ssionais 

Limiar e complexidade são duas entre as 
características dos serviços que contribuem 
em determinar sua “acessibilidade”.  Não 
se trata de defeitos dos serviços, mas sim de 
características que às vezes são necessárias. 
A di!culdade de acesso a uma entidade de 
serviços pode ser considerada às vezes como 
um obstáculo e outras vezes como um recurso 
para poder trabalhar sobre a motivação.  
O mesmo pode ser dito da complexidade: 
existem serviços que, se não são complexos, 
não funcionam como deveriam, outros que 
para funcionar tem que ser simples.
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também têm demandas: que seu serviço funcione, que seja e!caz, que seja 
e!ciente, que estejam satisfeitos com seu trabalho, etc.). Se este espaço comum 
fosse possível, poderia ser o espaço do limiar “zero”. 

Pouco acima foi mencionado também um outro conceito: complexidade. 
O que pode ser entendido pela complexidade? Dois aspectos podem ser usados 
neste momento: a diversidade das !guras pro!ssionais envolvidas no trabalho 
(por exemplo, assistentes sociais, educadores de rua, enfermeiros, psicólogos, 
etc.), o nível de competências necessárias para a gestão dos processos 
operacionais (técnico, diploma universitário, especialidade, PhD, etc.) e quando 
há ferramentas especí!cas e materiais de trabalho (um teste psicológico, por 
exemplo, a metadona, uma tomogra!a computadorizada ou um teste Elisa).

Como sabemos, cada lei em saúde pública tem critérios bem de!nidos 
para identi!car serviços de alta, média ou baixa complexidade. Olhar estes 
critérios como ponto de partida não é o objetivo desta seção, embora possa 
ser muito heurístico, comparar os critérios adotados pelos programas de 
saúde pública com critérios adotados pelos atores em uma comunidade local 
altamente vulnerável. 

Um exercício para entender limiares e complexidades

Partindo destes conceitos é possível fazer com equipes, redes operativas 
ou outros atores comunitários o exercício abaixo. Sua !nalidade é deixar 
claro quais são os “serviços” existentes do mais baixo ao mais alto nível de 
complexidade e de limiar.

O exercício envolve dois grupos de atores: usuários dos serviços (primeiro 
grupo), operadores dos serviços (segundo grupo).

O exercício consiste em dois momentos: o primeiro é a identi!cação dos 
serviços ou entidades operacionais que podem ser usadas no trabalho com 
pessoas excluídas e consumidores de droga (este trabalho pode ser com grupos 
focais entre atores da comunidade e/ou por meio de entrevistas informais para 
operadores e usuários). Obtêm-se assim uma lista de “serviços ou entidades” (ver 
tabela 5.a. abaixo). Na segunda fase foram organizados dois grupos. O exercício 
é trabalhar por um lado com usuários do serviço (um grupo de vulnerabilidade 
média) e por outro com um grupo de operadores de duas equipes. O 
procedimento foi simples: um grupo de discussão para explicitar os objetivos do 
exercício e assegurar uma compreensão da base dos critérios de avaliação.

Depois cada pessoa avaliou, individualmente, primeiro o limiar e, 
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sucessivamente, a complexidade. As avaliações foram coletadas e relatou-se 
os resultados em uma tabela de síntese. Logo após foram calculados os totais 
e os desvios estandartes. Os resultados foram discutidos em grupo analisando, 
também, as suas implicações práticas. 

Assim, a primeira ação foi de identi!car os “serviços” ou “entidades 
operacionais” que podem ser usadas no trabalho com pessoas excluídas 
consumindo drogas. Aqui está a lista (tabela 5.a.) das entidades identi!cadas: 

Entidades
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu território
(2) uma equipe de rua com operadores pares
(3) uma equipe de rua composta por técnicos e operadores  pares
(4) uma rede operacional comunitária
(5) uma rede de recursos comunitários
(6) uma rede de famílias que  colocam  à disposição suas casas para as atividades
(7) um centro de baixo limiar (drop in center) ou centro de escuta
(8) um drop in center para consumidores de droga
(9) um albergue para a noite
(10) um centro de tratamento ambulatorial
(11) uma centro de desintoxicação
(12) uma comunidade terapêutica residencial tradicional

(13) uma comunidade terapêutica residencial de alta especialização
(14) uma clínica especializada em doenças infecto-contagiosas (HIV, Hep. Etc.)
(15) a rede de líderes de opinião
Tabla 5.A. Lista de entidades e/o serviços para consumidores de drogas.

Nota: O essencial neste exercício não é a objetividade das avaliações e sim sua subjetividade. As 
pessoas utilizam os serviços em função de como eles lhes representam. Não se trata então de 
buscar dados objetivos (dados que seriam muito úteis, no entanto, não é este o contexto, nem esta 
a forma para obtê-los), mas construir uma representação social e ver quais são implicações na 
prática da vida cotidiana.

Num segundo momento pediu-se para ambos os grupos que avaliassem 
cada uma dessas entidades, considerando o nível de limiar e o nível de 
complexidade. Para avaliar o limiar usa-se o nível de proximidade (física, 
cultural e relacional) e os !ltros de acesso (horários, compromissos, entrevistas 
preliminares, tipos de segurança, etc.). Para avaliar a complexidade se usam os 
critérios de diversidade em !guras pro!ssionais e nos níveis de habilidade.
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 Indicadores Critérios
Limiar Proximidade física e cultural. Filtros de acesso (entrevistas, agendas, 

datas, tipos de seguro, etc).
Complexidade Número de !guras pro!ssionais necessárias, especialização de 

habilidades.
Tabela 5.B. Indicadores e critérios de “acceso”.

A avaliação foi feita através da atribuição de um valor entre 0 (zero) e 
10 (dez) para cada entidade. A representação social de serviços com base em 
critérios de acesso (limiares e complexidade) tem sido construída desta forma.

Limiar e complexo visto da perspectiva do usuário à prestação de serviços (resposta 
usuários).
Entidades Limiar Compl.
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu território 0 0
(2) uma equipe de rua composta por operadores pares 1 0
(3) uma rua equipe composta por técnicos e operadores pares 2 3
(4) uma rede operacional comunitária 3 3
(5) uma rede de recursos comunitários 4 3
(6) uma rede de famílias que colocam à disposição  suas casas para 
as atividades. 

3 3

(7) um centro de baixo limiar (drop in center) ou centro de escuta 4 3
(8) um drop in centre para consumidores de drogas 6 3
(9) um albergue para  noite 4 2
(10) um centro de tratamento ambulatorial 7 6
(11) um centro de desintoxicação 7 7
(12) uma comunidade terapêutica residencial tradicional. 10 3
(13) uma comunidade terapêutica residencial de alta especialização 10 8
(14) uma clínica especializada em doenças infecto-contagiosas 
(HIV, Hep, etc.)

10 10

(15) a rede de líderes de opinião 1 10
Total 72 64
Desvio padrão 3,38 3,19
Tabla 5.C. Avaliação de limiar e complexidade

Leitura de dados: O que vemos neste quadro é que a di!culdade de acesso 
depende muito mais do limiar que da complexidade (o total do limiar é 72, maior que 
o total da complexidade que é 64). Pode-se pensar também que os usuários do serviço 
podem ter di!culdades em estabelecer a complexidade de um serviço. É signi!cativo, 
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por exemplo, que para eles a rede de líderes de opinião é tão complexa como uma 
clínica de especialidade ou uma comunidade terapêutica de alta especialização, mas 
in!nitamente mais acessível. Talvez para este grupo o critério para compreender a 
complexidade é a composição da rede de líderes de opinião da comunidade e não 
a composição de uma equipe da clínica de alta especialidade. O grá!co (5.1.) a seguir 
é algo mais difícil, no entanto, com um 
pouco de esforço é entendido como 
ele foi feito. Veja, por exemplo, no 
lado esquerdo na primeira coluna: 
complexidade; na segunda coluna 
estão 11 graus de complexidade (de 
zero a dez) de baixo para cima. Veja 
também a primeira linha de baixo para 
cima: leituras “limiar”; na segunda linha 
são até 10 níveis de limite de zero. 
Agora considere, por exemplo, que o número “15” é a primeira linha de cima para baixo. 
O número 15 é a “rede de líderes de opinião” (número 15 da tabela 5.a.). Esta entidade 
foi avaliada de limiar 2 e complexidade 10. Por esta razão que ocupa essa posição no 
grá!co. A entidade 1 (a rede subjetiva de uma pessoa e seu território) foi avaliada de 
limiar 0 (zero) e complexidade 0 (zero), e ocupa essa posição no grá!co.

Qual é a aprendizagem com este exercício? Limiar e complexidade tendem 
a depender uns dos outros: se o limiar cresce, cresce também a complexidade 
(com algumas exceções). A implicação prática é que se você quiser diminuir 
o limiar pode fazer isso reduzindo a 
complexidade. Lembre-se que se trata 
de um exercício e que os resultados 
podem mudar de grupo para grupo.

Desenvolvendo o mesmo 
exercício, tomando o ponto de 
vista dos membros das duas 
equipes de operadores de serviços 
“formais” (pertencentes às redes de 
organizações não governamentais e 
serviços públicos de saúde) foram os 
seguintes os resultados obtidos:

Limiar e complexidades vistos 
desde a perspectiva de “acesso aos 
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usuários” em uma comunidade de alto risco (respondem os operadores dos 
serviços).

Entidades Limiar Compl.
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu território 10 0
(2) uma equipe de rua composta por operadores pares 7 0
(3) uma equipe de rua composta por técnicos e operadores  pares 6 3
(4) uma rede operativa comunitária 8 6
(5) uma rede de recursos comunitários 7 6
(6) uma rede de famílias que colocou à disposição suas casas para 
as atividades

8 8

(7) um centro de baixo limiar (drop in centre) ou centro de escuta 4 6
(8) um drop in center para consumidores de drogas 5 6
(9) um albergue para noite 5 5
(10) um centro de tratamento ambulatorial 1 8
(11) um centro de desintoxicação 3 8
(12) Comunidade terapêutica residencial tradicional 7 2
(13) uma comunidade terapêutica residencial de alta 
especialização.

7 8

(14) uma clínica especializada em doenças infecto-contagiosas 
(HIV, Hep, etc.)

7 10

(15) a rede de líderes de opinião 10 10
Soma 95 86
Desvio padrão 2,43975 3,217512
Tabela 5.D.

O que podemos aprender com isso? O fato mais óbvio é que a 
representação dos “operadores” de serviços ilustra uma situação geral de mais 
difícil acesso (os limiares e complexidades são superiores aos mesmos dos 
usuários dos serviços, embora em geral os dados não sejam estatisticamente 
signi!cativos). Poderíamos pensar que os operadores consideram o acesso às 
entidades comunitárias (redes, serviços de porta aberta, etc.) quase mais difícil 
do que o acesso aos serviços de alta especialização e complexidade.

O grá!co 5.2 permite ver também outra diferença signi!cativa entre o 
grupo de usuários e o grupo dos operadores: neste caso não há essa correlação 
entre complexidade e limiares que foi observada com os usuários dos serviços. 
Então, neste caso, se quiser diminuir a complexidade, não se pode agir sobre o 
limiar ou vice e versa, é preciso acudir a outros processos.

Por outro lado, observa-se também como no quadro 3 do grá!co 5.2. (é 
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o quadro compreendido entre as colunas C, D, E, F, G e as linhas 9, 10, 11, 12, 13) 
não há nenhum serviço. Lembre-se que os usuários tinham 8 (entre 15).

Mesmo que este exercício seja feito com usuários e operadores não pode se 
considerar como extensível a todos os usuários e a todos os operadores, é uma fotogra!a 
do “acesso” só extensível aos participantes do exercício. Fazer este tipo de exercício 
com outros atores de outros contextos é útil para entender como eles representam os 
serviços em termos de acesso (limiar e complexidade), e poder programar estratégias 
para incrementá-las ou diminuí-las adaptando-as a cada contexto.

Do grá!co 5.2 pode-se concluir também outras considerações operativamente 
úteis. A primeira é que se considerarmos todo o espaço desse grá!co como o espaço 
de inter-relação entre complexidade e limiares, constatamos que há muitos vazios 
(nenhum serviço de baixo limiar e de baixa complexidade, ou mais concretamente, 
nenhum espaço no qual os operadores sintam baixas di!culdades de acesso). 
Se for assim, a segunda consideração é que estes espaços de baixo limiar e baixa 
complexidade tem que ser produzidos, de outra maneira existiria uma distância 
difícil e insuperável entre serviços e pessoas que precisam deles.

A conclusão desta re"exão sobre o acesso e o exercício feito, è que 
este pode ser uma modalidade para mapear a acessibilidade dos serviços ou 
entidades operativas presentes em uma comunidade (um diagnóstico). Este 
mapeamento é indispensável se quisermos modi!car os níveis de acesso. 
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Centro de escuta: baixo limiar e baixa complexidade

Conceito
Os centros de escuta nasceram como serviço aberto a toda a comunidade 

com a !nalidade de dar atenção por meio de escuta ativa a demandas ou petições 
dos seus habitantes. Estes serviços não foram pensados como “drop in centers”, 
porém, pode se considerar que no tratamento comunitário um drop in center seja 
um desenvolvimento sucessivo de um centro de escuta ou um de seus serviços.

Descrição e evolução
Inicialmente, os centros de escuta 

constituíram uma das ações de vinculação 
implementadas pela rede operativa e era o 
“serviço” de mais baixo limiar possível, antes 
de ser descoberta e formalizada, o trabalho 
com as redes subjetivas dos consumidores de 
drogas e das pessoas severamente excluídas. 
Quando o trabalho com estas redes foi formalizado, as redes se converteram nos 
serviços de menor limiar possível.

Uma das características destes centros é que são abertos a toda a 
comunidade, não estando focados em “bene!ciários”, ou “grupos-meta” 
especí!cos. Esta aproximação foi adotada para reduzir o impacto da 
marginalização e do estigma que cada serviço pode produzir. Outra característica 
é de manter sua organização interna mais próxima possível do informal, de 
maneira que seja altamente "exível e se adapte aos ritmos das comunidades. As 
equipes eram “mistas”, ou seja, eram formadas por operadores técnicos e pares.

Os centros de escuta eram móveis ou !xos. Móveis: consistia em uma 
equipe que se deslocava na comunidade (como equipe) e implementava uma 
atividade de contato e vinculação, diálogo e construção de relação. Em alguns 
casos estes centros móveis tinham um meio de transporte (uma caminhonete, 
um carro adaptado para transportar insumos simples como chá, café e bolachas) 
com a possibilidade de usá-los como “consultório móvel”; em outros casos, uma 
pequena tenda se deslocava na comunidade; em outros casos, só se deslocavam 
os membros da equipe. Fixos: consistia em uma tenda que era montada sempre 
no mesmo lugar, ou em um local com um acesso à rua, equipado com banheiros 
e chuveiro, um lugar no qual se podia descansar, falar e conversar.  

Observando as características físicas do centro de escuta, pode-se 
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constatar como estes tiveram os elementos de base que serão utilizados 
sucessivamente para estabelecer os drop in centers. (Korf, 1999)

Experiências, evoluções e fragilidades
Com o tempo, os centros de escuta evoluíram do informal até o formal, 

porém, tratando de manter as duas possibilidades. Veja o exemplo da Colômbia, 
onde no centro de escuta também são implementadas atividades típicas de 
um drop in center. 

Os centros de escuta atendem
Consumo de drogas; outros temas de saúde e outros aspectos que afetam a qualidade de 
vida das pessoas (violência, transtornos, pobreza, delinquência, prostituição, vida na rua, 
entre outros). 
Mínimos dos centros de escuta
1. Contribuir à formação em habilidades para a vida. 2. Ações de redução de dano e 
risco aos consumidores na rua. 3. Busca ativa de casos. 4. Assessoria no marco jurídico e 
o reconhecimento dos direitos de pessoas afetadas pelas problemáticas. 5. Intervenção 
breve - entrevista motivacional tamizaje (AUDIT). 6. Escuta ativa e relação de ajuda. 7. 
Acompanhamento à saída.  8. Seguimento de casos atendidos pela rede institucional. 
9. Conexão com a rede subjetiva. 10. Remissão de casos à rede institucional local.  11. 
Sistematização da experiência.  (Fonte: Colômbia)

Neste caso o centro de escuta foca-se em tipos de demandas e problemas 
independentemente das pessoas que os manifestam ou estão vivendo-os. O 
que entendemos também é que para poder dar atenção direta, ou por meio 
de encaminhamentos, a estes tipos de demandas e problemáticas é necessário 
incrementar o limiar e a complexidade. As atividades indicadas no fragmento 
implicam um nível de organização da equipe e da rede operativa, do lugar de 
trabalho e dos processos operativos que fazem necessário pensar em alguns 
!ltros no acesso (tipologias de pessoas, horários, processos de seleção dos 
participantes, etc.). O mesmo raciocínio pode ser feito na atividade seguinte: 
a “busca de casos” está relacionada a pessoas usuárias de drogas (neste caso 
heroína) por via intravenosa.

Diferente da experiência do Brasil, já mencionada antes, na qual o centro 
de escuta inicia com o mais baixo nível de formalização possível.  

O nascimento de nosso centro escuta itinerante data de maio de 2010, quando se iniciaram 
as ações na comunidade, oferecendo o!cinas culturais nestes espaços. Porém, após um 
período de 2 meses, ao perceber que os jovens em situação de exclusão social grave não 
frequentavam  tais o!cinas, lançou-se a ideia de levar as o!cinas até eles, nas favelas e 

becos mais afastados no bairro. (Fonte: Brasil)
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Neste caso trata-se de um centro de escuta ativa no qual, por um meio de 
conjunto de atividades que participavam atores comunitários com seus próprios 
recursos, construíam-se vínculos, relações, etc. É talvez na fase sucessiva, 
quando a rede operativa constata que o centro de escuta “excluía” os territórios 
ocupados pelos consumidores de drogas, que as atividades do centro de escuta 
móvel passaram a acontecer nos espaços de vida dos consumidores de drogas, 
incluindo desta maneira no centro de escuta atividades de um drop in center.

A experiência seguinte é da Colômbia. Uma modalidade diferente de 
interpretar as !nalidades e estratégias de um centro de escuta. Neste caso, já 
existia uma organização com alguns centros de acolhida (refeitórios e abrigos 
de noite) para pessoas altamente vulneráveis em uma comunidade também 
altamente vulnerável. 

O Centro de Escuta da Fundação tem 5 anos de experiência através da qual atuou no centro 
da cidade; comunidade severamente excluída com graves problemáticas associadas à 
venda, trá!co e consumo de substâncias psicoativas. Esta experiência atende a população 
na rua e em situação de rua, implantando um dispositivo que inclui atenção na rua, 
escuta nas casas da fundação, canalização a diversos serviços assistenciais e terapêuticos 
e a construção de uma rede de recursos institucionais, que apoia este trabalho, gerando 
possibilidades de inclusão social para esta população.
O Centro de Escuta (...) realiza um trabalho ativo comunitário no qual dinamiza uma rede 
de recursos institucionais para a canalização, realiza ações de redução de danos e riscos, 
gerando processos de inclusão social (...). (Fonte: Colômbia)

 

Se consideramos o conteúdo deste fragmento podemos ter a impressão 
que esta organização faz uma intervenção centrada e focada em grupos de 
risco, mais que uma intervenção focada na comunidade como um todo (o que 
seria mais coerente com o tratamento comunitário). Se esse for o enfoque, 
também pode se entender que a rede de recursos comunitários está construída 
especi!camente com este propósito, para as pessoas e os grupos de risco que 
tem necessidade de ajuda, e não para todos os membros da comunidade que 
precisam de ajuda. Por outro lado, o trabalho de rua atinge a toda a comunidade 
abrindo uma série de respostas a todos os habitantes da comunidade.

Neste caso, parece também que o centro de escuta serviu como iniciativa 
que permitiu interconectar a todas as atividades dos diferentes centros de 
acolhida da instituição e identi!car uma estratégia comum baseada nos três 
eixos: educação, prevenção e trabalho comunitário.

Entre as fragilidades dos centros de escuta encontram-se: a necessidade 
de uma alta interconexão com as redes de recursos comunitários (isso quer dizer 
um alto nível de interdependência com estas), a necessidade de manter o nível de 
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acesso (limiar) mais baixo possível frente a uma demanda de líderes de opinião 
e grupos especí!cos (consumidores de drogas, pais de menores e adolescentes, 
etc.) de estabelecer algumas regras de acesso que, aos poucos, se transformam 
em regras de exclusão. Também pode acontecer que nos focando nos grupos 
de risco, pode se incrementar sua separação da comunidade e aprofundar os 
processos de rotulagem. 

Foi observado também que a tendência das comunidades é a persistência 
(produzir mudanças que não mudem nada ou que mudem o menos possível da 
organização comunitária) o que faz que exista uma forte pressão social para que as 
equipes !quem a cargo dos “grupos de risco” e não trabalhem com a comunidade.

Centro de baixo limiar (drop in center)

Segue a continuação de um fragmento 
do relatório de atividades de uma organização 
colombiana que permite ter uma percepção 
global do contexto na qual se insere e tem sentido 
um drop in center, e quais são algumas das suas 
atividades. A lição aprendida neste caso é que um drop in center assume o 
sentido do sistema de prevenção e atenção no qual se encontra inserido. 

(A) Redução de dano e prevenção (seletiva e indicada) implica a implementação de um 
conjunto de atividades interconectadas entre as quais se encontram a seguinte. Trabalho 
de rua e de comunidade: primeiro contato e avaliação rápida de problemas e situações, 
de recursos e necessidades, educação não formal, prevenção e educação sobre riscos e 
redução de dano.

 
Para que o trabalho de rua e das comunidades tenha e!cácia e impacto 

é necessário que tenha uma estratégia de ação clara.

(B) Estratégia: trabalho nas ruas com pessoas e grupos, com instituições (escolas em 
particular), com famílias em suas moradias. O objetivo é estabelecer uma relação 
permanente e pessoal com cada ator da comunidade. Trabalha-se com continuidade na 
busca e contato de pessoas na vida cotidiana: casas, bares, rua, (...) mantendo o contato 
e coordenação com a rede de recursos comunitários para responder às demandas das 
pessoas. Realizam-se encontros para grandes grupos (onde participam centenas de 
habitantes) com as quais se estabelece e fortalece o contato pessoal, educação não formal, 
etc., seguimento de necessidades e demandas especí!cas. Se atendem na tenda (drop 
in móvel da organização) uma média de 25 pessoas por dia. São desenvolvidos “murais 
itinerantes”, que permitem comunicar sobre diferentes temas de maneira informal. O Mural 

>
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onde se localiza elementos dos temas a tratar e se traslada aos diversos espaços onde opera 
o projeto, ou se localiza nas residências, na rua, refeitório infantil, tenda, drop in, centros 
de serviço. São feitos passeios noturnos na rua para fazer contato com moradores de rua, 
usuários de droga, recicladores, mulheres e homens que se prostituem; são realizadas com 
elas jornadas de formação informal, é servido pão com café e recebem camisinhas. (Fonte: 
Colômbia)

Leu-se aqui uma breve lista de atividades por meio das quais se 
implementa o trabalho de rua e de comunidade. Estas atividades permeiam a 
vida cotidiana da comunidade e sob estas se apoiam outras iniciativas.

(C) No Drop In se contata, acolhe, escuta, assessora, remite, canaliza as demandas da 
população. Já foram atendidas 659 pessoas neste período (2008). Foram organizados: 
jornadas de vacinação para crianças, adolescentes e mulheres gestantes; encontros 
formativos com pais de família do refeitório infantil; encontros com mães gestantes de 
prevenção e promoção da saúde da mãe e do !lho; conversas com atores da comunidade 
e de pontos !xos da rede de recursos comunitários. (Fonte: Colômbia)

Aqui está uma descrição sumária do centro de acolhimento com o 
número de pessoas que frequentam a cada ano. Observa-se que as atividades 
não se enfocam exclusivamente a consumidores de drogas, mas sim incluem 
a toda a comunidade. Para que este serviço possa funcionar requer outros 
serviços e estratégias.

(D) Para que o drop in possa funcionar foi necessário implementar: 
Um sistema de derivações a organizações que asseguram educação formal, serviços 
médicos e de saúde, assistência legal. Mantêm-se na rede 66 organizações públicas, 
privadas e comunitárias que fazem o possível para que se possa responder às demandas 
da população. (...).  Atividades culturais e recreativas: jornadas recreativas e de lazer com 
crianças entre 2 e 12 anos com o apoio de órgãos não governamentais locais e voluntários; 
programa de atividades mensal de recreação com crianças e jovens em seguimento, sendo 
o parque centenário o centro de encontro e trabalho “Ventud”.
Conselho e orientação individual e de grupo: de tipo psicológico, educativo, sobre direitos 
humanos, direitos da infância e da mulher em particular. Redução de dano e minimização 
de riscos. Prevenção seletiva e indicada: na comunidade aberta e nas escolas. (Fonte: 

Colômbia)

Conceito
É a partir da experiência dos centros de escuta que foi desenvolvido 

o centro de baixo limiar chamado drop in center. Neste caso, a referência à 
experiência internacional de centros de baixo limiar especialmente dirigidos 
a pessoas usuárias de drogas e pessoas que vivem com HIV é explícita (NACO, 
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2003). O desa!o do tratamento comunitário foi implementar um centro de baixo 
limiar (drop in center) que fosse, ao mesmo tempo, aberto a toda a comunidade 
e também a pessoas ou grupos que a comunidade marginaliza e estigmatiza, 
sem que no interior do centro se repita ou se reproduza o mesmo processo.

Boas práticas e fragilidades
Da experiência da organização colombiana reproduzida na abertura desta 

seção pode-se deduzir algumas características para uma boa prática neste contexto. 
Uma concepção de sistema: um drop in center se insere em um sistema de 

atenção que favorece a existência de uma atenção sem interrupção (continuum 
of care), no sentido que há continuidade entre um ator/serviço e outro. Para 
isso, a interconexão com outros atores é essencial como demonstra uma rede 
de recursos comunitários (rede local) de sessenta e seis atores (instituições e 
grupos) (ver fragmento da experiência da Colômbia).   

Uma lógica de processo: O explicitado na experiência colombiana indica que há 
uma lógica de processo para chegar de um centro de baixo limiar (neste caso, o drop 
in center). Esta lógica de processo parece indicar que iniciar com o trabalho de rua e de 
comunidade é o primeiro passo, criando sucessivamente um centro de escuta o qual, 
entre suas possibilidades de evolução, contempla também a um drop in center. 

Uma articulação entre atividades focadas na população e atividades 
focadas a grupos especí!cos: trabalho de rua e de comunidade, conselho 
individual e de grupo, atividades culturais e recreativas, prevenção seletiva e 
indicada, atividades especí!cas de redução de dano, etc. 

Política Pública: A existência de uma política pública na qual possam se encaixar 
também os processos de baixo para acima sem que estes 
precisem renunciar a suas características de “acesso”.

Uma massa crítica: O estudo das intervenções 
feitas, não só do exemplo da organização 
colombiana, indica que um dos fatores de 
resultado positivo destes serviços é atingir uma 
massa crítica de participação (parcerias) que 
consiga envolver centenas de pessoas (não só 
de usuários). Isso signi!ca que a aproximação 
comunitária (a diferença da aproximação focada 
em grupos de risco) depende também de um 
fator quantitativo: o número de habitantes que 
participam contribuindo desta maneira a validar 
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o que estão fazendo a equipe ou redes operativas.
A participação de pares como educadores: O fato que os pares possam 

ser educadores e não só pares, “utilizados” como recursos no processo de 
“aproximação” aos “usuários”, implica uma formação especí!ca e uma formação 
durante o processo de trabalho. 

Formação com grupos pares em elementos básicos de trabalho na comunidade, escuta, 
utilização de instrumentos e temas de prevenção, casos de TBC, de prevenção de HIV de 
forma direta ou com o apoio de outras organizações.
Participação de sete operadores pares vinculados ao centro de escuta no certi!cado 
dirigido a operadores pares que desenvolver o centro de formação. (Fonte: Colômbia)

A formação e a capacitação especí!ca no processo para todos os atores. A 
formação implica trabalhar sobre o ser (atitudes e estilos relacionais) enquanto 
que a capacitação implica trabalhar sobre conhecimentos e competências.

O grupo de pessoas vinculadas à equipe como operadores pares, foi fortalecido com o 
certi!cado para Operadores Pares que os formará academicamente em estratégias de 
trabalho comunitário com base no modelo ECO2. Continuam vinculadas sete pessoas 
pares nas diversas ações especí!cas do projeto (refeitórios, trabalho de rua, pessoas de 
terceira idade, infância, banheiros, drop in center, diagnóstico e gestão de casos) e no 
processo em geral (gestão de instrumentos, trabalho de casos, sistematização, etc.). Foram 
desenvolvidas 2 sessões de formação com os voluntários que participam das diversas 
atividades do projeto: refeitório, capacitação, acompanhamento de pessoas doentes no 
modelo de trabalho e escuta. A Equipe continua seu processo de formação acompanhado 
por assessores externos (...), este se desenvolve uma vez no mês em uma sessão de 2 horas. 
Igualmente foi recebida ampla capacitação no Sistema de Diagnóstico Estratégico e 
elementos do Modelo ECO2, através de formação desenvolvida por formadores externos 
(...) igualmente se desenvolve um treinamento em “Estratégias Comunicativas” como 
elemento essencial nos processos de educação, gestão política e visibilidade do projeto. 
(Fonte: Colômbia)

A formação e a capacitação de todos os atores envolvidos no tratamento 
comunitário é um dos elementos que interconectam atores com ações e ações 
com estratégias, mantendo a consistência e a "exibilidade do modelo.  

Centros de baixo limiar e média/alta complexidade
Até que ponto é possível integrar serviços de complexidade crescente 

com as exigências de limiares que garantem o acesso mais amplo e facilitado 
possível?

Quais são as di!culdades que podem se encontrar na construção 
destas entidades operativas e querendo ao mesmo tempo conservar todas as 
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ganâncias produzidas a partir de uma perspectiva de baixo para acima?
O que acontece quando em um “espaço institucional” altamente 

estruturado se inserem critérios e processos de baixa formalização? Como 
manejar essa complexidade gerada pelo encontro de identidades pro!ssionais 
muito estruturadas com outras que são bem menos, sem que um se oponha 
cegamente ao outro? Que forma de organização pode ser possível e quais 
pontos de equilíbrio dinâmico atingíveis entre estas instâncias?

Centros de tratamento integrado em um marco comunitário

Na experiência de tratamentos substitutivos ou desintoxicações existiu 
uma forte evolução nos últimos trinta anos. O tratamento com metadona 
à manutenção ou escalando, por exemplo, foi atividade dos centros 
especializados há trinta anos, porém aos poucos foram integrados no processo 
operadores de rua e familiares que assumiram a responsabilidade da entrega 
cotidiana da droga e do monitoramento dos processos.  

Essas experiências demonstram ao menos 
quatro realidades: (1) a primeira é que serviços de alta 
especialidade são assim porque são “novidade” para 
os pro!ssionais que os implementam, não porque 
são de alta especialidade em si; no caso da entrega 
da metadona não são necessárias competências 
especiais, é su!ciente que as pessoas que o fazem 
recebam instruções mínimas para a conservação, 
controle e dosagem da droga; (2) que a complexidade não depende unicamente 
das competências e dos conhecimentos, mas de como os pro!ssionais 
“representam” o serviço que implementam, uma modi!cação na representação 
produz uma modi!cação nos critérios de complexidade, (3) que “quase” todos 
os atores comunitários podem participar na implementação de atividades ou 
serviços complexos, é su!ciente encontrar as formas mais adequadas, (4) que 
a reescritura dos per!s pro!ssionais a partir de critérios não corporativos pode 
facilitar a implementação de serviços e baixar signi!cativamente  os limiares de 
acesso ampliando a cobertura e incrementando a aderência.

A estas quatro realidades podem se somar outras. A complexidade 
e a estruturação são tão necessárias como a baixa formalização. Às vezes 
complexidade, alto e baixo nível de formalização são, por um lado, a 
consequência de “defesas” das instituições e dos atores institucionais, 
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e por outro lado, dos preconceitos dos atores com baixa formalização e 
complexidade. Essas defesas/preconceitos são o resultado do medo que um 
possível “encontro” produz, e da perda de privilégios que podem derivar 
deste encontro. A consequência é que se produzem representações sociais 
que incrementam a distância, construindo barreiras de acesso mentais que 
utilizam as barreiras de acesso reais (que são numerosas e muito relevantes) 
para incrementar a distância.

Experiências, desa!os e di!culdades: CAPS AD
No marco do contexto de Brasil há uma experiência que implementou 

durante um período essa visão: tratamento comunitário de baixo limiar e média 
complexidade. A organização que implementa essa abordagem parte de uma 
sólida experiência de comunidade terapêutica na qual atividades de atenção 
psicológica estão articuladas com atividades educativas e de inserção no trabalho.   

A porta de entrada: de baixo para acima

É por meio da redução de dano que se produz de uma parte, a entrada 
no mundo do não formal das comunidades locais, e de outra a transformação 
de uma visão do universo da assistência aos consumidores de drogas. 

A aproximação com a redução de danos nos dá uma visão muito ampla do externo, 
dos contextos comunitários, a proximidade com o usuário no momento em que era ele, 
e não em que era o que queríamos que fosse (como se comporta inicialmente em uma 
comunidade terapêutica). (Fonte: Brasil)

Então a redução de dano amplia a visão que se tem dos usuários de 
drogas favorecendo que eles sejam percebidos como são e não como nós 
esperamos que eles fossem.  Dito de outra maneira, “modi!cando o dispositivo 
das relações tem como consequência a mudança das representações”.  

Isso também ajudava as meninas da ONG a perceberem o interno e o externo e dar uma 
perspectiva de futuro e uma ideia de movimento. (Fonte: Brasil)

Se existe um efeito fora do “sistema” de assistência (no mundo dos 
chamados bene!ciários) existe também um efeito no interior do sistema. Essa 
transformação é o fenômeno que permite que inicie uma mudança de sistema 
que levara à experiência de um centro de média/alta complexidade e baixo 
limiar.
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Em 2002, passamos a conhecer o tratamento comunitário, passamos assim a nos 
aproximarmos mais de um modo novo de fazer redução de danos (não no sentido de 
promover saúde, mas no sentido amplo da estratégia). (Fonte: Brasil)

Nesta situação, como verá no exemplo seguinte (no qual se relata uma 
experiência na Colômbia em centros de alto limiar – comunidades educativas) 
resultados encorajadores são obtidos pegando exemplos de outras 
experiências, contextos e países sem submeter-se a elas, inspirando-se sem 
reproduzir, inovando, aprendendo da experiência e respeitando a necessidade 
de ser sensíveis com os contextos.

Era ir para o campo ampliando o foco, olhando em volta do usuário e não somente para 
ele, era poder trocar seringa pensando na amplitude do ato, para os usuários, para os não 
usuários, para nós. Era ampliar os recursos ao invés de restringi-los e mais do que tudo, 
o tratamento comunitário parecia substituir a postura assistencialista da RD de ir até, 
distribuir, entregar, para um processo onde o usuário era mais que redutor, era professor 
da sua própria escola, da sua própria vida. (Fonte: Brasil) 

Em que consistiu essa inovação? O que produziu essa hibridação entre 
uma abordagem e um contexto diferente? Produziu a inclusão das ações de 
redução de dano em um marco estratégico mais amplo (tática e estratégia), 
produziu a inclusão nas ações, de seu impacto de rede. Isto signi!ca que 
entregar seringas tinha impacto na relação com o usuário, na relação deste 
com os usuários e a comunidade, etc. Se a redução de dano tinha criado um 
novo ator (redutor de danos) a hibridação entre tratamento comunitário 
e redução de danos produziu a transformação do redutor de danos em 
um “professor” de sua escola, em uma personagem que tem algo a dizer 
e ensinar, transformando desta maneira o seu contexto de vida em uma 
escola. Por meio destes produtos foi possível transitar do assistencialismo à 
assistência transformadora. Produziu também outro efeito profundo: fez ver 
que não existe oposição entre redução de danos e comunidade terapêutica, 
ambos os contextos operativos são parte do mesmo processo, se necessitam 
reciprocamente, sendo complementares entre si, ambos são componentes 
que garantem a continuidade da cura. Este produto foi causa e consequência 
de outros: a transformação da cultura operativa da comunidade terapêutica, 
de seus operadores, das pessoas em tratamento e dos dispositivos chamados 
drop in centers.
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Contudo, teria sido impossível iniciar qualquer processo de tratamento comunitário se 
não tivéssemos essa prática da redução de danos, que mais que o fazer (distribuir seringa, 
informar, buscar os usuários em seu habitat) era o de colocar-se neste contexto com a 
proposta de vincular-se e não doutrinar, e fazer que o outro seja o que eu quero que ele 
seja. (Fonte: Brasil)

Foi principalmente entre as pessoas em tratamento que esta aliança de 
redução de danos e comunidade terapêutica teve um impacto determinante: 
a redução de danos fez visível capacidades e potencialidades insuspeitadas 
que na realidade da comunidade terapêutica eram ocultas e inativas, ou pior, 
reprimidas pelo tipo de dispositivo.

Se puder dizer que nesta consideração se encontra a semente daquele 
processo que mais tarde conduzirá a formular o conceito de “parceiros”.

A porta de entrada neste caso tem sido então a redução de danos que 
tem implicado uma transformação profunda no sistema de “atenção” e nas 
relações entre atores.

De cima para baixo

A articulação com o marco das políticas do país é essencial, tanto quanto 
a busca da inovação e de criar espaços novos de relação e atenção. Mesmo 
assim, esta articulação com as políticas de cima para baixo não se faz em um 
terreno sempre oportuno e facilitado.

Ainda estava iniciando a política dos CAPS AD no Brasil2, tudo era muito novo e em Sorocaba 
reinava a internação psiquiátrica (na época era a cidade com o maior número de leitos 
psiquiátricos do país) e o ambulatório de saúde mental. A redução de danos era aceita, mas 
não conseguia se o!cializar. Éramos vistos como aqueles que usavam e aceitavam o uso de 
drogas incondicionalmente. Éramos também livres para poder provocar, criar e inventar. 
(Fonte: Brasil)

Existia então uma política que estava pouco a pouco se desenvolvendo, 
a conexão com esta política era difícil e causava prejuízos, falta de relações e de 
espaços de encontro e diálogo. Faltava construí-los. Neste caso, a organização 

2 Lei Federal 10.216 (MS, 2002) e a Portaria GM / 336 de 19 de fevereiro de 2002 (MS, 2002) 
de!ne normas e diretrizes para a organização de serviços que prestam assistência em saúde mental, 
tipo “Centros de Atenção Psicossocial – CAPS”- incluídos aqui os CAPS voltados para o atendimento 
aos usuários de álcool e drogas, os CAPS ad. Já existiam algumas experiências em São Paulo, Santos e 
Ribeirão Preto. A partir de 2002 estas experiências começam a ser propostas como modelo, processo 
que se fortalece nos anos seguintes até ser institucionalizados em todo o país.
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que liderou esta experiência decidiu adotar a estratégia do tratamento 
comunitário, iniciando com o primeiro passo do SIDIEs: construir/evidenciar a 
rede de líderes de opinião. Para fazer isto adotou uma estratégia original de 
construção de conhecimento, de rede e liderança simultaneamente.

No ano anterior (2004) na época de eleições para prefeito !z um evento e chamamos todos 
os candidatos para um debate sobre o tema. Para a surpresa de todos, e minha, todos 
vieram e o debate mudou muito a posição dos candidatos. Isso nos deu força e até um 
certo respeito. (Fonte: Brasil)

Troca de posição signi!ca troca de representação social e também troca 
de relações. Esta é uma ação típica de tratamento comunitário enfocada 
em redes: identi!cá-las, fortalecê-las, colocá-las em interconexão, trocar 
representações e relações.

Pensando sob o prisma da articulação, cada um dos candidatos tinha sua rede especí!ca, 
com contextos de atuação e com !loso!as próprias, existiam os candidatos mais voltados 
à periferia, outro mais atuante no âmbito dos direitos humanos, outros mais voltados à 

religião.
Esta aproximação destes mundos em um tema (no caso drogas), mesmo que com 
pensamentos divergentes nos facilitavam a articulação com estes diferentes grupos, e 
dos diferentes grupos com os grupos com os quais atuávamos que eram na sua maioria 
usuários de drogas, parentes, etc. (Fonte: Brasil)

As consequências da construção de um espaço no qual se encontram 
líderes diferentes é que se pode encontrar também os nós das redes desses 
líderes e seus territórios. Por meio deste efeito de rede tem sido possível 
encontrar também os consumidores de drogas, utilizando um caminho que 
não é o caminho da assistência, senão o caminho da construção de alianças, da 
construção de redes. Isto tem implicado numa representação diferente deste 
outro (o consumidor de drogas) e por consequência uma relação diferente. 
Tem sido encontrado como ator político e não como paciente.

Com estas relações/representações transformadas é possível que surja 
também uma forma de participação especial: a cooperação, o intercâmbio de 
“doações” (pedidos, ajudas, formas de ajuda concretas, etc.).

O debate propiciou que grupos diferentes pudessem escutar o outro e também em qualquer 
modo relacionar-se com o diferente através de um tema comum. 
Pudemos vivenciar em momentos após as eleições, ou mesmo durante a mesma, uma 
aproximação entre estes mundos, através de favores, de pedidos de apoio, de curiosidade 
em conhecer o mundo do outro (obviamente com a intenção de voto, mas de qualquer 
modo um ampliar as redes). (Fonte: Brasil)
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Que uma campanha política pode ser utilizada também como uma 
oportunidade para o tratamento comunitário é uma peculiaridade da investigação 
na ação, que se fundamenta no que a comunidade sabe produzir e produz, 
propondo modi!cações de sentido mais que ações que modi!quem outras ações.

Transformações: o difícil caminho da troca

Introduzir uma ótica de tratamento comunitário, transformá-la para que seja 
sensível ao contexto não é um exercício sem di!culdades. O tratamento comunitário 
tem um método de ação, tem instrumentos de registro das informações que 
servem para avaliar processos e resultados, isto implica em treinamento, implica 
em pro!ssionalização, implica em confrontar com os resultados das avaliações 
(internas e externas); isto transforma profundamente o tecido de uma organização.

Iniciávamos com as !chas de primeiro contato e a avaliação CBT, instrumentos que nos 
ajudaram a entender mais o que a equipe realmente fazia, do que sobre os próprios 
usuários. Os resultados das avaliações CBT no primeiro ano nos !zeram demitir os redutores 
e passamos por um período de muita ameaça e pressão. (Fonte: Brasil)

Mudar não é uma experiência de “serenidade”, principalmente quando 
um descobre que o que estava fazendo não correspondia a tudo o que 
pretendia fazer.

Este é o impacto de um processo de crescimento pro!ssional de uma 
equipe quando se confronta (por meio de uma avaliação formal) com os 
objetivos de seu trabalho, no interior de contextos muito turbulentos como 
são as comunidades. Além disso, tem que se tomar em conta a diversidade 
dos atores que participam destes contextos para e com os quais é necessário 
construir um lugar operativo e um per!l pro!ssional. Neste caso, a di!culdade 
derivou do fato que se juntaram dois componentes críticos: por um lado uma 
equipe com baixo nível de estruturação e do outro um contexto de trabalho 
particularmente turbulento, veja-se fragmento seguinte:

A equipe estava muito acostumada com a falta de controle e a dispersão e, em se 
tratando de redutores, criaram seu próprio modo de trabalhar, onde mentiras e verdades 
se confundiam e eram explicadas sempre sobre o prisma da ilegalidade. (...) “Não fui ao 
campo porque a polícia estava lá (no tratamento comunitário as redes são redes e polícia, 
redutores e usuários podem conviver)” (...) Não preenchi a !cha de primeiro contato porque 
ele não deu informações (as informações são também os não ditos, as impressões, mas isso 
só acontece se o redutor estivesse mesmo em relação com e não só fosse um distribuidor de 
pan"etos). (Fonte: Brasil)
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Nestes contextos de trabalho altamente turbulentos, as di!culdades às 
vezes somam-se e às vezes multiplicam-se, criando complexidades inesperadas 
que precisam maior clareza e processos de clari!cação. Estes processos podem 
fazer com que o “sistema” volte-se mais rígido e que surjam con"itos entre 
membros da equipe. O risco é que se produza no interior do sistema de 
atenção o mesmo tipo de con"itos que se encontram na comunidade. Isto não 
é totalmente negativo se a equipe sabe utilizá-los para entender a comunidade 
e para encontrar, no seu interior, respostas que depois poderão ser propostas 
para o trabalho com a comunidade. Implementar a redução de danos em 
contextos nos quais isso não havia sido experimentado antes evidenciou 
os limites de treinamento “instrumental” (sobre seringas e camisinhas e sua 
distribuição ou intercâmbio), e ainda em maneira às vezes dramática produziu  
uma maneira mais integrada de treinamento combinando-o com a formação 
(a transformação das atitudes relacionais do redutor de danos). 

Depois disso, valorizamos as pessoas que haviam continuado conosco, reforçamos as 
atividades de M. no Campo e contratamos redutores com maior experiência e menos 
oriundos da marginalidade, tentando equilibrar o grupo e avançar no trabalho; mudou 
também a formação. (Fonte: Brasil)

A formação orientada principalmente a análise crítica dos fatos, usando 
ferramentas simples de avaliação cientí!ca, e por meio disto produzir maior 
clareza nas propostas, é o caminho real para governar as turbulências e dar 
sentido à ação. Isto produz a possibilidade de novas mudanças.

Começamos a imaginar que poderíamos pensar em um CAPS AD naquele espaço. 
Articulamos com o coordenador de saúde mental da cidade e fomos buscando suprir 
os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, isto é, uma equipe mínima, um plano de 
trabalho, além do espaço adequado. (Fonte: Brasil)

Uma proposta na qual cima e baixo podem se encontrar

A política nacional estabelecia a criação de dispositivos de média/alta 
complexidade. Só com a intenção de ilustrar esta experiência e a maneira com 
a qual se articulou com as políticas nacionais se citam alguns fragmentos da 
norma o!cial: 

CAPSad II – Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com capacidade 

>
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operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000, com as 
seguintes características:
a) constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de 
abrangência populacional de!nida pelo gestor local; 
b) sob coordenação do gestor local, responsabilizar-se pela organização da demanda e da 
rede de instituições de atenção a usuários de álcool e drogas (...); 
c) possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada 
da rede assistencial local no âmbito de seu território (...); 
d) coordenar, no âmbito de sua área de abrangência, (...) as atividades de supervisão de 
serviços (...); 
e) supervisionar e capacitar as equipes (...); 
f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes (...), e medicamentos 
excepcionais (...); 
g) funcionar de 8 às 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, 
podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21 horas; 
h) manter de 2 (dois) a 4 (quatro) leitos para desintoxicação e repouso. (Fonte: Brasil) 

Para poder assegurar todos estes serviços (e as atividades subjacentes) 
se estabelecia a presença de 16 operadores: um médico psiquiatra, um 
enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, 4 pro!ssionais 
(psicólogos, sociólogos, etc.), 6 pro!ssionais de nível médio (administrativo, 
enfermaria, educação, etc.). Quais atividades?

4.5.1. A assistência prestada ao paciente no CAPSad II para pacientes com transtornos 
decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui as seguintes atividades: 
a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 
entre outras); c) atendimento em o!cinas terapêuticas executadas por pro!ssional de nível 
superior ou nível médio; d) visitas e atendimentos domiciliares; e) atendimento à família; f) 
atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade 
e sua inserção familiar e social; g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão 
uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições diárias; 
h) atendimento de desintoxicação. (Fonte: Brasil)

Vista desde baixo, desde a redução do dano e sua experiência nas 
comunidades, esta proposta era, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um 
desa!o. A resposta ao desa!o inicia com uma pequena revolução nos objetivos.

Realizar um modelo de intervenção comunitária, que permita um diálogo colocando o 
usuário na rede dos vários atores (instituições públicas e privadas, ONGs, universidades e 
cidadãos) que em vários níveis se ocupam de prevenção da vulnerabilidade, de assistência 
e de luta à pobreza e marginalidade para a promoção de políticas sociais e!cazes. (Fonte: 
Brasil)
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Desde a abertura re"ete-se a centralidade das redes e, em particular, 
das redes de recursos comunitários, a centralidade do consumidor de drogas 
nessa rede também como ator, a inclusão da pobreza e da marginalização 
como elementos que o tratamento tem que enfrentar. E por consequência não 
se trata somente de drogas e a !nalidade não é a abstinência do consumo. A 
!nalidade é:

Favorecer a inclusão social e estabelecer condições para uma autonomia econômica e auto 
sustentabilidade. Oferecer perspectivas concretas de emancipação e do condicionamento 
da dependência de drogas, das condições de exposição a situações de risco para aquisição 
de doenças e de contextos violentos. Oferecer percursos de formação laboral. (Fonte: Brasil)

Para que isto seja possível foi necessário implementar estratégias 
pontuais e claras e nisto se observa uma posição inicial diferente com respeito 
àquela proposta pela política pública, e no entanto sinérgica a ela.

1 - Mobilização: instrumentos lúdicos para a discussão dos fatores de risco e de proteção 
relacionados a droga. Além disso, é desenvolvido um trabalho cultural com a comunidade 
(grupo de musica e teatro) (...) nessas enquetes são abordados assuntos relacionados à 
saúde, educação, cronograma de atividades, drogas, gravidez prematura, etc. (Fonte: 
Brasil)

O tratamento inicia com o melhoramento das que se poderiam chamar 
“habilidades socioculturais” das pessoas, e de suas condições de vida cotidiana, 
iniciando com as condições relacionais (por isto o tratamento comunitário inicia 
com o trabalho de redes a todos os níveis). A expectativa é que esta abordagem 
seja a base para criar, fortalecer e manter a motivação para a mudança. Esse 
é também o contexto no qual emergem os conteúdos relacionados com os 
temas clássicos da prevenção e da redução do dano, com os horizontes da 
reabilitação e da saída do mundo da dependência patológica. Este trabalho 
leva sucessivamente a constituir um espaço relacional de atenção para 
consumidores de drogas que precisam e pedem redução de danos. É assim 
que o modelo operativo (o dispositivo) pouco a pouco se desenvolve, isto 
signi!ca que não está pensado tudo desde o início para poder-se desenvolver.

2- Redução de danos - trabalho de rua: os “redutores de danos” são pro!ssionais que 
saem às ruas, nos locais de concentração de usuários de drogas, para ensiná-los técnicas 
de uso seguro e vincular-se aos mesmos. (...) a proposta inclui um grupo de acolhimento 
especi!camente dirigido à redução de danos realizada dentro da nossa sede.  Este grupo é 
voltado para usuários de drogas ilícitas que não desejam, em princípio, parar seu consumo 
de drogas, mas discutir formas de realizá-lo com os menores danos possíveis.
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As ruas das comunidades locais, seus lugares naturais de socialização 
(que se chamaram os territórios comunitários, ver mais acima) são os lugares 
da redução do dano e do trabalho com a comunidade. Nestes lugares toma 
forma a primeira e fundamental estratégia de construção de relações e de 
dispositivos de ajuda. Este dispositivo favorece também uma conexão com 
outro: com o grupo de acolhimento que se encontra localizado na sede do 
CAPS AD, desta maneira se cria uma vinculação entre dispositivos não formais 
e dispositivos formais. 

3. Assistência: Atendimento a jovens e adolescentes em situação de risco, através de 
uma abordagem que consiste no oferecimento de diversos ateliês (artes, esportes, 
informática, culinária, grafite, break, etc.) e de atendimentos em diferentes núcleos 
(núcleo de atenção à família, de atenção ao trabalho, pedagógico, jurídico, psiquiatria 
e psicologia) com a finalidade de construir vínculos afetivos e promover a saúde global. 
Além destes, será oferecido atendimento de rua: atendimentos psicológicos e médicos 
na comunidade.

A intenção dos adolescentes ilustra o peculiar desta proposta: criar um 
contexto geral de “educação e relação” que sirva como dispositivo de vida 
em comum (neste sentido também comunitário) no qual se implementam 
atividades e organização (os núcleos). O primeiro componente (as ações) serve 
para dar respostas concretas a demandas ou necessidades concretas, o que é 
essencial. O segundo componente (organizativo) é mais estratégico: serve para 
produzir ou fortalecer frente a situação de risco.

4- Acolhimento: Fazem parte do acolhimento, atividades como teatro, artes plásticas, vídeo.  
Além de facilitar a conquista e aderência, as atividades lúdicas permitem o aparecimento 
espontâneo de demandas que uma conversa formal não detecta. Também está claro seu 
papel de prevenção e promoção da vida. 

Um se encontra aqui no interior das estruturas físicas do CAPS 
AD. A porta de entrada é “acolher”. Aqueles que se sublinham aqui é 
que a porta de entrada não é a triagem, o filtrar, diagnosticar, orientar, 
etc. A porta, primeiramente, é construir um espaço no qual possam 
nascer relações e “um poder viver bem” e com prazer. Este espaço de 
bem viver e de relações é a base sobre a qual se podem implementar 
as outras formas de atendimento. Isto não significa que há que fazer 
um e sucessivamente o outro, se podem implementar simultaneamente, 
aquilo que é útil recordar é que fazer o segundo sem o primeiro é fazer 
um trabalho sem bases.
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5-Atendimentos: (1) Atendimento clínico. (2) Atendimento psicoterápico, (3) Atividade 
terapêutica e o!cinas de arte. (4) assistência às famílias – desenvolvida através de grupos 
de acolhimento de famílias, grupos de orientação familiar e terapia sistêmica de famílias. 
(5) Permanência-dia: indicada para casos que necessitam de cuidados intensivos e semi-
intensivos. Os pacientes podem estar presentes no turno da manhã, no turno da tarde, 
ou em ambos os turnos conforme a necessidade de cada caso. (6) Leito de repouso e 
desintoxicação: o paciente será indicado após avaliação pela clínica geral e/ou clínica 
psiquiátrica.

O trabalho do centro (CAPS AD) é só um dos elementos do sistema de 
tratamento. Também no trabalho de rua e de comunidade as relações na vida 
cotidiana produzem mudanças no dispositivo. Nascem os centros de escuta 
comunitários.

6- Centros de escuta comunitários. Localizados nos bairros de Nova Esperança, Vila Sabiá, 
Habiteto, Vitória Régia, Vila Barão e Márcia Mendes. Os centros de escuta podem ser 
considerados como um dos pontos de chegada de um processo de prevenção em uma 
comunidade local.

Os centros de escuta comunitários são, inicialmente, uma forma de 
organizar as relações entre atores comunitários (incluindo os consumidores de 
drogas). Desta maneira o centro de escuta é um dos instrumentos da prevenção 
e também um de seus produtos.  

Visitamos o Núcleo da comunidade, casa recém adquirida e reformada pela própria 
comunidade, funcionando há dois meses. A avaliação dos usuários é positiva. As palavras 
escolhidas para resumir o projeto para eles foram: “tudo de bom”, “amigos”, “uma 
melhoria para o nosso bairro”, “felicidade”, “lar”, “felicidade para todo mundo”, “coragem”, 
“companheirismo”, “con!ança”, “atitude” e “fé”.

Este é um bom exemplo do conceito da prevenção no marco do 
tratamento comunitário no qual a prevenção é também e, sobretudo: 
organização dos recursos e das respostas das comunidades. Sem a participação 
da comunidade (da gente organizada) esse centro de escuta nunca teria 
existido. Sucessivamente e graças a este processo de participação, este centro 
de escuta é também um lugar (relacional pelo menos, e às vezes também com 
uma estrutura física), de início de processos de mudança para os consumidores 
de drogas, sem que isto signi!que deixar a suas comunidades de origem ou 
seguir vivendo ali rodeados do estigma e da rejeição.

Para que isto seja possível a “terapia”, como se entende habitualmente 
não é su!ciente. Isto pode signi!car que é necessário fazer outras ações ou 
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melhor, ampliar o conceito de terapia incluindo outras ações que também 
curam.

7- Criação de núcleos de pro!ssionalização e geração de renda: Formação e produção. A 
formação do usuário engloba todas as atividades a eles dirigidas durante sua permanência 
no projeto e deve ser composta por atividades re"exivas, criativas, informativas e 
produtivas.

A educação, a capacitação para o trabalho e o trabalho produtivo que 
favorece a autonomia econômica são estratégias que não somente contribuem 
para a cura senão que curam, a condição de estar inseridas num dispositivo mais 
amplo que inclua outras formas de atenção e desenvolvimento. O trabalho, 
a capacidade produtiva (no respeito dos limites das pessoas) num contexto 
digno, é um eixo, uma componente fundamental do tratamento comunitário. 

Montamos uma o!cina de silk screen, com um dos usuários responsável e tinha um tanto 
de produtos que deveriam ser silkados no dia. Cada usuário que necessitasse ganhar 
alguma coisa (para o passe de ônibus ou para o que ele quisesse) podia silkar camisetas, 
por exemplo, e cada uma bem feita, valia 1 real
Contávamos com o apoio da S., artista plástica, que não tinha nada de convencional e que 
iniciou sua assessoria no CAPS fazendo com os usuários um grande quadro que decorou o 
local durante a sua existência.

Esta iniciativa parece singela, em realidade é, no entanto implica resolver 
alguns desa!os: ser produtiva, ser "exível, ter uma coordenação operativa 
(neste caso, assumida por um usuário), ter um apoio de assessoria (articulada 
com o responsável da atividade), ter uma organização que vendesse os 
produtos, ter uma organização que permitisse a todos aprender e trabalhar 
estando unidos como grupo.

Fortalecer o comunitário, dar sentido aos processos

Esta proposta não é possível sem a participação de atores que não são 
parte do que, comumente, é chamado “a equipe”.

A criação da rede operativa e da rede de recursos operativos pode 
ter, entre suas estratégias, a formação de multiplicadores. A formação de 
multiplicadores tem, pelo menos, três aspectos: por um lado trata de resolver o 
problema posto pela falta de recursos !nanceiros que os países investem neste 
tipo de programas; em segundo lugar promove o protagonismo dos atores 
comunitários que é um elemento indispensável na abordagem comunitária; 
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e, !nalmente, promove uma transformação na representação das equipas de 
trabalho incluindo a pessoas, atores que habitualmente não se localizam no 
âmbito dos “pro!ssionais”.

8 – Multiplicadores: Pretende formar multiplicadores entre os bene!ciários durante o 
processo terapêutico, preventivo e de pro!ssionalização, para garantir a qualidade das 
intervenções. A proposta exige uma postura participativa e construtiva (...) assim é possível 
ampliar o raio de ação das atividades e bene!ciar um número maior de usuários em 
situação de risco social e seus !lhos.

Aquilo que se veri!ca neste fragmento é que os “bene!ciários” das 
atividades (os partners das equipes em realidade) asseguram não somente que 
se amplie o território de atenção, conseguindo incluir a mais pessoas, senão 
que sua participação garante a qualidade dos serviços. Isto a uma condição: de 
que existam processos formativos. Pode-se também pensar que este processo 
formativo (que tem como objetivo criar ou fortalecer a rede operativa) está 
!nalizado na criação de uma minoria ativa na comunidade.

Segurança e continuidade: a comunidade como rede

O trabalho de rede tem também a função de garantir a segurança de todo 
o sistema de tratamento comunitário, como diz claramente este fragmento 
retirado das propostas de CAPS AD comunitário. Entende-se efetivamente que 
o trabalho em comunidades de alto risco apresenta situações de risco e se, 
além disto, se adota uma estratégia de “baixo limiar” os riscos não podem ser 
diminuídos criando espaços fechados. É o trabalho de redes e com redes, o 
processo pelo qual se constrói segurança.

9-Trabalho de rede: Em situações de extrema exclusão, violência grave, pobreza, 
organização social baseada em processos de resiliência e sobrevivência podem ser 
impossível iniciar ações que garantam a segurança do operador, da pessoa ajudada e 
dos resultados. É então importante construir um cenário de segurança mínima, por isso 
o trabalho na comunidade local se inicia pela construção de um cenário no qual se possa 
trabalhar chamamos a este cenário “dispositivo” o set. (Fonte: Efrem Milanese, Manual do 
tratamento comunitário – versão espanhola)

Como se viu na segunda parte, o ponto de partida do tratamento 
comunitário consiste em construir o dispositivo e uma de suas características é 
a de garantir segurança a todos os atores que estão implicados nele.

A construção deste dispositivo é um trabalho que inicia com a maneira 
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com a qual se pensa “a comunidade”. O que é uma comunidade? O que é 
uma comunidade de alto risco? Produzir um conceito é dar palavras a uma 
representação, é imaginar relações, é construir possibilidades.

O trabalho na comunidade foi iniciado porque nenhuma organização ou instituição pode 
resolver por si só os problemas que se encontram em uma comunidade local e que só com 
a participação da comunidade local e seus recursos é possível melhorar algumas de suas 
situações e às vezes resolver positivamente algumas de suas necessidades.

O primeiro passo na construção deste conceito é reconhecer um fato de 
realidade: ninguém numa comunidade local pode fazer frente às di!culdades 
da comunidade por si só.

Em nossa proposta dissemos que uma comunidade é um conjunto de redes que funcionam 
também como sistema. São essas redes e as inter-relações entre elas que produzem e dão 
vida às pessoas, que produzem o social, a comunidade. (Fonte: Efrem Milanese, Manual do 
tratamento comunitário – versão espanhola)

A comunidade são pessoas organizadas em redes, mesmo que as redes 
não sejam visíveis. Esta última estratégia proposta pelos parceiros brasileiros, 
encerra o círculo do processo no ponto no qual o processo se inicia: o trabalho 
de redes. Isto signi!ca que este trabalho de rede é um instrumento com 
o qual se inicia a construção do dispositivo e com o qual este é renovado 
periodicamente.

Uma equipe, uma rede operativa
de alta complexidade e baixo limiar

A realização destas atividades e sua articulação em um processo unitário 
exigia não somente a presença de recursos humanos com conhecimentos e 
capacidades diferentes e diferenciadas (aqui também com a presença de um 
psiquiatra, enfermeira, pro!ssionais e técnicos), mas sim uma estratégia que 
articulava cada uma das pessoas implicadas com as outras.

O fragmento que se apresenta agora ilustra como a presença das 
diferenças foram articuladas respeitando, ao mesmo tempo, a necessidade do 
baixo limiar e de alta complexidade.

Cada pessoa da equipe contava com um apoio de usuários e um apoio na comunidade. 
Por exemplo, S. que era psicólogo, também atuava como apoio no trabalho de A. que era 

>
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o responsável da lavanderia e tinha como referência na comunidade de VR a F., uma líder 
comunitária que nos emprestava a casa para que !zéssemos os grupos.
Como se ao construirmos a engrenagem CAPS ad, drop in e ações comunitárias houvessem 
os especialistas (expertos) para cada ação e integrássemos os vários grupos, cada um com 
a sua função precisa, mas complementando a função do outros. (...)  por exemplo o A. no 
CAPS AD era motorista, mas na comunidade era líder e, ao mesmo tempo, professor do 
curso de tapete e aluno no curso de vidro.
Cada função que eles assumiam nesta engrenagem traziam para ela suas redes. Esse 
movimento em engrenagem é "exível e dava poder a todos, ao mesmo tempo os fazia 
colaboradores e coordenadores. 

Aprendemos aqui que o primeiro passo era ter pessoas da equipe 
com diferentes características pro!ssionais, como exigia a normativa da 
política pública. O segundo passo era criar uma articulação com os contextos 
operacionais: dentro do CAPS AD e no exterior (rua e comunidade). Neste caso, 
a escolha foi que todos os membros da equipe operavam no CAPS AD e na 
comunidade. O terceiro passo foi o de articular as pessoas entre si. A escolha 
aqui foi criar uma rede para que todos “apoiassem” todos. Como em um jogo 
de xadrez em que um bom jogador sempre apoia uma peça com outra, sem 
negligenciar nenhuma, S. apoia o trabalho de A. (que é responsável pela 
lavanderia no CAPS AD) e é apoiado, quando trabalha na comunidade, por 
F. que por sua vez suporta, etc. Se !zermos uma matriz desta articulação em 
rede se observaria uma alta densidade, que atestaria a força das interconexões 
entre os membros da equipe. Por outro lado, F. não é um membro da equipe, 
se excede assim as fronteiras da equipe para entrar no território da rede 
operacional (ver acima a questão de multiplicadores).

O quarto passo introduz o tema da complexidade no contexto das 
diferentes tarefas que uma pessoa executa, “A. no CAPS AD era motorista, mas 
na comunidade era o líder e, ao mesmo tempo, professor do curso de tapete, 
e aluno no curso de vidro”. Para que isso seja possível sem criar confusões se 
necessita uma disciplina operativa muito rigorosa, de reuniões de equipe, 
de supervisão. Se entendeu que quanto mais complexo um sistema, mais 
frágil ele é; por consequência se necessita mais atividades que reparem as 
consequências de sua fragilidade. A articulação da complexidade se torna, 
todavia, mais crucial quando se dão situações como a seguinte: “Montamos 
uma o!cina de silk screen, com um dos usuários responsável e havia uma 
meta de produtos que deveriam ser silkados no dia”. Neste caso a mesma 
pessoa é usuário em tratamento, responsável de uma atividade produtiva e 
como tal, membro da equipe operacional. Como membro da rede operacional 
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está articulado com outras pessoas que consomem que podem ser seus 
recursos, que ao mesmo tempo podem ser bene!ciários do projeto. Ainda 
que às vezes tenha muito sentido que em um sistema de tratamento existe 
uma demarcação clara e rígida entre “pacientes” e “terapeutas”, se observa 
que nesta experiência de tratamento comunitário esta demarcação às vezes 
tem mais um sentido de obstáculo e resistência que um sentido de busca 
da melhor solução prática, da melhor abordagem em termos de e!cácia e 
e!ciência.

Da proposta à acão

Passar da proposta para a ação implicou uma mudança de cultura de 
toda a equipe e da rede operativa. Isto produziu di!culdades que produziram 
outras estratégias e abordagens enriquecendo o leque de respostas. 

Alguns meses depois, em 2006 inauguramos o CAPS Ad Comunitário. Tivemos que mudar 
de casa, e conseguimos que esta fosse alugada pela prefeitura. A inauguração contou 
com prefeito, secretário e tudo de direito, mas !cou famosa porque fora dela havia muitos 
meninos fumando maconha e os boatos de que estávamos liberando a droga chegaram 
ao âmbito nacional.

Trabalhar com uma ótica de muito baixo limiar e de participação tem suas 
consequências. Neste fragmento se observam algumas. A mais visível é que a 
fronteira de separação entre o mundo dos serviços já não é fronteira clara se 
não uma linha muito sutil, isto signi!ca baixar o limiar. É compreensível que isto 
produza reações e di!culdades. Estas indicam que existe uma cultura e que é 
necessário mudar. Se queremos que as pessoas se aproximem e participem, 
se queremos que pessoas (consumidores de drogas) sejam parceiros para 
poderem se emancipar do uso de  drogas, talvez seja mais produtivo não 
escandalizar-se se não deixam as drogas como condição para ser nossos 
parceiros, e estar satisfeitos se nossa parceria promove uma emancipação da 
droga.

Esta parceria é um desa!o também para os membros da equipe operativa, 
porque implica uma mudança das condições de trabalho. O dispositivo do 
tratamento comunitário combina o mais baixo limiar com médio ou alto limiar. 
A lógica de correlação entre alto limiar e alta complexidade oferece segurança 
aos membros da equipe, mudar essa lógica é possível, é necessário fazer-se 
cargo das resistências e das di!culdades que isto produz.
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Todos os membros da equipe, do psiquiatra ao redutor, assistente de limpeza faziam 
metade de seu horário de trabalho nas comunidades nas quais atuávamos. Inicialmente 
foi difícil de administrar esta proposta, pois tivemos que lidar com as resistências de alguns 
membros da equipe que sentiam-se menores e desvalorizados com este movimento em 
direção ao usuário e  a comunidade.

Um dispositivo de trabalho é também um dispositivo de poder, poder 
que é necessário para o tratamento sendo que as relações assimétricas são 
preciosas para produzir movimento, para mobilizar. O problema pode ser 
que no tratamento comunitário são modi!cados alguns elementos nos quais 
se baseia esse poder. Entre os elementos que se modi!cam se encontra 
o contexto no qual se constrói e estabelece a relação. Este não depende 
somente da capacidade do “paciente” em adaptar-se ao dispositivo relacional 
da cura (respeitando as assimetrias pro!ssionais), mas também na capacidade 
do “terapeuta” de adaptar-se a um contexto de cura que não respeita os 
parâmetros clássicos de sua pro!ssão (por isso se chama de baixo limiar), isto 
é, que modi!ca profundamente as assimetrias. A gestão da transformação da 
equipe é um dos instrumentos que permite e favorece esta transformação.

Um pouco de !rmeza e valorização do trabalho feito na comunidade, foi su!ciente para 
que aos poucos a equipe fosse entendendo e gostando desta aproximação em outros 
mundos do usuário, seu contexto de vida, suas histórias.

Por “valorização do trabalho realizado na comunidade” se entende: a 
explicação e a compreensão do sentido que tem o estar ali nos lugares de vida 
das pessoas, sentido em termos de continuidade dos processos de tratamento, 
gerenciamento das recaídas e das interrupções dos processos, manutenção de 
um marco de relações que dão segurança a todos, etc. Para isso, o instrumento 
de trabalho utilizado foi o gerenciamento integrado de casos.

Di!culdades e respostas
A implementação do CAPS AD comunitário seguindo a proposta do 

tratamento comunitário se enfrenta também com outros tipos de di!culdades 
(algumas foram encontradas na descrição dos outros serviços). A primeira tem 
a ver com a reação da população na qual o CAPS AD foi estabelecido. 

Uma das primeiras di!culdades foi com os vizinhos. O bairro era de moradores de classe 
media, !cava em um lugar estratégico, pois era central as principais comunidades nas 
quais atuávamos e também muito próximo de um terminal urbano de ônibus. >
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Nas primeiras semanas as ruas tranquilas do bairro passaram a acolher jovens, pessoas 
embriagadas que cometiam pequenos roubos, faziam barulhos e usavam constantemente 
drogas nas esquinas.

A implementação deste tipo de serviço em uma comunidade tem 
implicações na vida cotidiana dessa comunidade. De nenhuma maneira é um 
fato neutro. Este exemplo ajuda a entender também o que sucede quando 
se estabelece ou se tem a intenção de estabelecer um centro de trabalho de 
baixo limiar em uma comunidade de alto risco e, !nalmente, cada vez que se 
promove uma iniciativa que detenha os processos de exclusão fortalecendo 
aqueles que incluem. Neste caso, aquilo que se estavam propondo era um 
processo de inclusão de um grupo de pessoas (talvez nem sequer um grupo), 
em um contexto de vida de uma comunidade.

Uma parte da di!culdade dependeu que pelos prazos “das políticas 
públicas” não foi possível iniciar nesta comunidade adotando a mesma 
estratégia (SIDIEs) utilizada nas comunidades de alto risco: identi!cação dos 
líderes de opinião, construção e fortalecimento de redes, temas geradores, 
con"itos e soluções, mitos e ritos, etc. Em poucas palavras, não foi possível 
construir um dispositivo comunitário que permitisse e fortalecesse o 
estabelecimento do CAPS AD comunitário. Como diz o fragmento citado: isto 
tem consequências!

O primeiro movimento foi o de chamar a polícia o que não adiantou muito e passaram 
então a denunciar o CAPS pelas rádios, televisões, prefeitura e jornais.
Mais de uma vez tive que comparecer às rádios para dar explicação pública sobre a 
“exagerada permissividade da equipe para com os usuários”. Na última delas, eu disse, 
não me defendendo, mas convocando “Estamos buscando desenvolver um trabalho sério, 
achamos que ele é sério, reconhecemos que existem alguns problemas e estamos tentando 
saná-los. Peço a cada um de vocês que venham até nós para dar ideias, para pensar e 
re"etir conosco. Com certeza juntos vamos fazer muito melhor. Estamos disponíveis para 
soluções ao invés de críticas”. (mais ou menos assim)
Me lembro como se fosse hoje, o locutor se calou e eu !quei meio perdida sem saber se falava 
mais ou não. Voltando da rádio pensei que deveríamos fazer uma festa de apresentação do 
CAPS para os vizinhos e convidamos todos para um chá da tarde.
Alguns vieram, outros mandaram representantes, mas o convite acabou quebrando 
um pouco a barreira e conseguimos com eles doações, e até uma voluntária para fazer 
culinária.

Estas linhas resumem bem as peripécias destas iniciativas, mas também 
seu impacto, o impacto que se busca e o impacto que na realidade se obtém. Este 
fragmento ilustra também como se podem enfrentar as situações: convocando!
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A lição aprendida aqui é também que ainda nas melhores condições 
(pouco frequentes) é impossível fazer as coisas exatamente como se desejam 
fazer, para isso se necessita disciplina metodológica na implementação de 
ações, "exibilidade e capacidade de reconhecer os limites e de pedir ajuda, 
convocando as pessoas que vivem nas comunidades.

Apresentou-se esta di!culdade e a resposta encontrada para concluir 
a apresentação desta experiência ressaltando sua complexidade: esta 
experiência está interconectada com todos os níveis da vida da cidade, 
níveis que precisam ser reconhecidos, aprendidos e respeitados e, quando 
necessário, mudados.

Centros de alto limiar e média complexidade:
comunidades educativas

O trabalho nas comunidades educativas vem sendo implementado desde 
o início do desenvolvimento do tratamento da comunidade em 2002. O trabalho 
nas instituições de ensino levanta algumas questões que não se pode evitar.

Até que ponto uma instituição de ensino (uma escola, uma escola 
primária, uma universidade) pode ser considerada uma comunidade? Você 
pode começar a responder a esta pergunta com outra pergunta: Quais são 
as características “comunitárias” de uma instituição que podem ser usadas 
para desenvolver o Tratamento Comunitário do consumo problemático de 
droga e de exclusão social? A partir disso, derivam algumas diretrizes para 
algumas respostas. Se em uma instituição escolar há redes (redes de líderes 
de opinião, por exemplo), se essas redes ajudam a de!nir e a dar signi!cado 
à vida cotidiana desses contextos, se é possível desenvolver uma equipe, 
uma rede comunitária subjetiva, uma rede de recursos comunitários e assim 
por diante, em uma palavra, se é possível desenvolver um dispositivo de 
tratamento comunitário (através do SIDIEs), então uma instituição de ensino 
tem as características mínimas que podem ser consideradas como se fosse 
uma comunidade, mesmo que ela continue a ser uma instituição. Isto signi!ca 
que é uma instituição que tem algumas formas de vida e desenvolvimento que 
lhe permitem implementar uma abordagem comunitária.

Não se trata de estabelecer-se uma instituição educativa é ou não uma 
comunidade, mas estabelecer quais são as características comunitárias dessas 
instituições e quando você pode implementar uma abordagem de tratamento 
comunitário.



252 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO QUINTO

Um exemplo e alguns comentários
Um centro de baixo limiar em uma 

instituição educacional pode não ser um 
lugar físico onde as pessoas se encontram, 
pode ser um lugar simbólico que é criado 
cada vez que uma rede operacional se forma 
e trabalha, pode ser um jornal mural que 
permanece 24 horas, um caminho de cores 
desenhado no asfalto na entrada da escola, 
uma história em quadrinhos com dez desenhos que aparecem a cada duas semanas, 
uma placa de mensagens deixada pelos moradores da instituição, seminários, cursos, 
o!cinas, uma canção popular ou um rap, uma página de poemas, um conto e todas 
as oportunidades de encontro, de ação em grupo e de expressão, o canto, o teatro 
ou qualquer outra forma de arte, ou qualquer outra forma de criar organização, para 
tomar conta da qualidade das relações entre pessoas e com seu meio ambiente.

Trata-se agora de ilustrar isto por meio de um experimento realizado em uma 
escola na Colômbia, localizada em uma área de alta vulnerabilidade, na qual alguns atores 
(principalmente professores) começam a se perguntar o que fazer frente ao consumo de 
droga dentro escola e seus arredores e com situações de gravidez precoce. Então, entram 
em contato uma organização que começa a implementar um processo comunitário.

Primeiro contato das solicitações às demandas

“O que queremos dizer é que (...) representantes dos professores do Colégio estabeleceram 
contato conosco interessados, em particular, no trabalho com um ator especí!co: os 
jovens” (isto foi a partir de 2006-2007).

Representantes dos professores expressou um “pedido de ajuda”, eles 
são a porta de entrada nessa “comunidade educacional”. A tarefa da equipe de 
trabalho da organização é agora gradualmente incluir outros atores e transformar 
esse “pedido de ajuda”.

Surgiu então a necessidade de construir uma proposta com a população juvenil, assim nasceu a 
ideia do projeto que mais tarde se chamou “El Faro”. (2007). Outros atores entram em processo e 
nasce uma ideia que ajuda a identi!car um horizonte comum. O caminho para chegar até lá ainda 
não estava traçado, este é o trabalho que !ca por fazer. Este projeto que tinha como propósito 
emergente gerar uma estratégia de educação para a sexualidade e prevenção do consumo de 
substâncias psicoativas (esta era a demanda dos professores e da direção) e como intenção de 
fundo (estratégia), implementar um dispositivo de redes sociais e intervenção comunitária para 
produzir respostas para jovens com a comunidade educativa do colégio. (Fonte: Colômbia)
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A equipe decide tomar a petição dos docentes como ponte de partida 
para “a ação” (este é o ponto de vista tático), mas a estratégia busca criar um 
dispositivo por meio da criação de redes. E inicia o trabalho.

Construir redes

A estratégia que permitiu-nos desenvolver e assegurar a coerência e as sinergias das duas 
componentes (tática e estratégia) foi o “estar lá”. O “estar lá” com os jovens desta escola era 
a prioridade para o projeto El Faro. Estar lá como forma de acompanhamento permanente 
permitiu conhecer as redes sociais, lugares de encontro, contextos familiares e dinâmicas 
institucionais. Estar lá signi!ca ir de manhã e sair à noite ou na manhã seguinte, o viver 
lá, ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, participar na vida diária, ser inserido em atividades 
comunitárias existentes, viver os lugares e os ritmos, as ruas, os locais de trabalho, o 
entretenimento, a cultura, o sofrimento também. Estar lá signi!ca diminuir as fronteiras 
da escola e entrar em seu contexto, em lugares onde os jovens se reúnem e vivem antes 
de entrar na escola e depois de ter ido embora, signi!ca estar onde eles começam a usar 
substâncias, onde são os protagonistas, que de!nem os seus territórios e suas regras, onde 
eles constroem seu mundo.

“Estar ali” é também a maneira para transitar pouco a pouco do conceito 
de equipe ao conceito de rede operativa, e então é a maneira para construir 
redes subjetivas comunitárias. É assim que no processo se consegue construir 
as pedras angulares do tratamento comunitário. Entretanto estar ali não é 
su!ciente, mesmo sendo a base da relação afetiva.

Construir conhecimentos por meio de relações e vice-versa

Em 2007, com a participação dos atores da comunidade escolar, dos estudantes de 
medicina comunitária da Universidade e alguns membros da equipe da Fundação se 
desenvolveu a primeira parte do SIDIEs: se levantou a rede de recursos (em particular redes 
de líderes de opinião formal e informal),  de pessoas e atores, de lugares signi!cativos, de 
histórias, de mitos e lendas desta comunidade urbana (no prédio da escola e o lugar onde 
está localizado) e através deste processo se construiu coletivamente uma modalidade de 
atenção na comunidade escolar para questões relacionadas à sexualidade, uso de drogas 
e violência. (Fonte: Colômbia)

Constitui-se então esta rede operacional que combina pessoas que 
pertencem à “comunidade escolar” (professores e alunos) e pessoas externas 
(membros da equipe da organização, estudantes universitários, etc.). É 
uma mistura de pessoas e de olhares que implementa o SIDIEs e por este 
meio é transformado, se transforma e se constitui como equipe, como rede 
operacional.
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No processo de construção do dispositivo, em particular, tomam lugar 
importante os pedidos manifestados pelos atores que têm entrado em 
contato a Fundação. Estes pedidos não são descartados, mas integrados em 
um processo estratégico. Esta é a função das atividades de vinculação.

Os temas tinham sido previamente indicado pela comunidade escolar (professores e 
diretores), sendo que eram fontes de grande interesse para eles; eram então o seu pedido 
até a equipe, uma porta de entrada (um pretexto, se quiser) para trabalhar dirigindo-se à 
comunidade e as redes de atores que a constroem, a produzem, reproduzem, transformam 
e animam. Foram desenvolvidas, então, ações para prevenção do consumo de drogas e 
álcool com professores e alunos, o!cinas de educação e convivência, formação cidadã e 
algumas ações de apoio escolar. Chamamos essas ações de “ações de vinculação”, que 
servem para conhecer tecendo relações, isto é, propondo também e, simultaneamente, a 
possibilidade de uma mudança nas relações entre os atores. Assim, o diagnóstico se faz 
ação preventiva e a ação de prevenção é instrumento e oportunidade de conhecimento e 
mudança. (Fonte: Colômbia)

Enquanto o dispositivo é construído surgem novas necessidades e 
demandas. Estas são também o resultado da participação de novos atores (os 
alunos neste caso) e das relações que se dão no novo grupo/rede de trabalho. 
Não somente droga, sexo, violência, mas também educação para a cidadania, 
direitos humanos, relações, convivência civil, etc.

Para 2008 se fortalece o consenso sobre a necessidade de desenvolver na comunidade escolar 
(escola) estratégias de educação para a sexualidade, o que leva o nome de “Projeto Sexo”. 
Com a participação de alunos e professores foram adaptados os módulos de educação 
sexual da Universidade de Antioquia e, durante cinco meses, foram realizadas o!cinas com a 
participação de crianças, professores, pais e membros da equipe da Fundação.

A lição aprendida a partir desta experiência é que não é necessário 
inventar tudo, que podemos inovar transformando o existente, e que o 
processo de preparação de materiais de trabalho é, em si, uma experiência de 
aprendizagem para todos, mesmo para aqueles que estão acostumados a se 
chamar de “bene!ciários das ações”.

O fato de que eles começam a implementar 
ações no âmbito de um projeto não signi!ca que 
o trabalho de diagnóstico (SIDIEs) está concluído, 
esse é um trabalho constante. O objeto central do 
diagnóstico é o relacionamento, e estes estão em 
constante evolução, pela mesma razão, o diagnóstico 
deve também estar em evolução constante.
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As principais realizações foram a descoberta e o fortalecimento de vínculos e relações, 
a construção de novos vínculos (ou seja, um efeito de rede impactante) e, por sua vez, o 
efeito e fator de estabelecimento de con!ança, segurança e legitimidade, da possibilidade 
de realizar o mapeamento da rede de recursos institucionais e comunitários. Outras 
realizações incluem: desenvolvimento de uma rede mista composta por estudantes, 
professores universitários, operadores comunitários da organização, técnicos e voluntários, 
o envolvimento do Hospital Centro Oriente e da Secretaria de Saúde, e depois a formação 
dos pares, o treinamento de operadores que acompanharam o processo de planejamento 
e execução de ações na companhia de estudantes universitários e membros da equipe.

As o!cinas são lugares onde todos participam na construção de um 
produto comum a partir de matéria-prima (conceitos e conhecimento de 
base), apresentados pelos atores que prepararam os materiais próprios (são 
membros da rede operacional). O que produz estas o!cinas? Produzem 
resultados para as pessoas que participam, mas também produzem mais 
relações, mais conhecimento e, sobretudo, mais organização, mais dispositivos, 
mais comunidade. Estes são os resultados estratégicos.

Resultados e aberturas do dispositivo
Estes resultados conduzem o enriquecimento da abordagem 

implementando, sobre a base da prevenção, ações de tratamento comunitário.

Com base na experiência do primeiro semestre de 2008, os resultados produzidos em 
termos de recursos e relações, começaram a delinear ações de Tratamento Baseado na 
Comunidade (CBT) e gerenciamento integrado de casos (SIC). Tinham-se, então, dois 
processos, ou um processo com dois componentes. O primeiro foi o processo básico, o que 
garante a vida diária da comunidade. Chamamos este processo de prevenção. O segundo 
(gerenciamento integrado dos casos) só será possível se o primeiro ainda estiver vivo e forte.

Este processo com dois componentes ou estes dois processos estreitamente 
articulados são o resultado do trabalho que “satisfaz” os pedidos iniciais (em especial o 
gerenciamento integrado casos). O que é peculiar do tratamento comunitário e visível 
aqui é que essas ações não são o resultado de uma equipe de uma organização, mas um 
dispositivo que foi construído dentro da comunidade com seus atores comunitários. O 
gerenciamento integrado de casos é possível porque a rede operacional incluiu alunos 
da escola, professores, membros da equipe da organização, universitários em prática 
pro!ssional, os membros da comunidade na qual está localizada a escola, a família dos 
alunos, etc. É a existência desta rede operacional (resultado estratégico) que permite 
resultados obtidos também em um nível mais tático: acompanhamento de casos 
individuais ou pequenos grupos de alunos.
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O “estar lá” era a prioridade para o projeto El Faro. O apoio permanente permitiu conhecer 
as redes sociais, lugares de encontro, contextos familiares e dinâmicas institucionais. Ao 
mesmo tempo, com o!cinas de sexualidade realizadas e apoio escolar, surgiram vários 
casos de abuso, violência sexual, outras violências, abuso de drogas e álcool, as famílias 
que vivem com HIV e da delinquência juvenil, entre outros.

O “estar lá” de maneira organizada e criativa é a estratégia para manter 
vivo e vital o dispositivo, para transformá-lo e acompanhá-lo em suas 
transformações e para que este se abra até novos cenários.

O dispositivo se abre quando emerge o que se encontra na “pança secreta” 
da comunidade: quando se pode falar abertamente sobre os problemas e as 
pessoas que os vivem, quando os nomes e adjetivos não signi!cam denúncia, 
rotulagem, estigma, mas conhecimento, relação de apoio, acompanhamento. 
Por essa razão falamos de dispositivo de tratamento comunitário.

Se o iniciado e construído na comunidade escolar é consistente (ou seja, 
se foram construídas redes e relações baseadas na cooperação e na con!ança), 
o cenário se abre até a comunidade em que a comunidade escolar está 
localizada.

Através dos meninos entramos em relações de alta complexidade com os atores 
comunitários (comunidade escolar e comunidade local na qual a escola está inserida), 
mediadas pelo medo e angústia, no entanto, esta entrada nos permitiu aprender mais 
sobre o território e o cotidiano do setor: pudemos construir relações com as famílias 
e conhecer setores de difícil acesso e condições precárias como as ruas do Bronx. Os 
jovens começaram a apoiar os pais e mães com problemas de droga e alguns deles se 
envolveram em outros processos de trabalho comunitário prestados pela Fundação.

Aquilo que se aprendeu a fazer na comunidade educativa começa a 
ser feito também na comunidade aberta, com os mesmos protagonistas. 
O que se observa aqui é que a organização que animava o processo estava 
implementando ações de tratamento na comunidade na qual se encontra a 
escola, antes de começar seu trabalho com a instituição educativa. É apenas 
em um segundo momento que os dois processos se entrecruzam criando 
sinergias. Ter trabalhado nessa comunidade local fez da organização e de 
sua rede operativa um recurso competente que a escola tem procurado. Ter 
trabalhado na comunidade escolar permitiu a rede operativa da organização 
alcançar alguns territórios comunitários nos quais não tinha podido chegar. 

Por meio desta experiência se aprende que os territórios comunitários 
são quase in!nitos, que a exploração é uma experiência constante, que 
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novos lugares reais e simbólicos surgem e se formam com continuidade. 
Por consequência, estes lugares, fazem visíveis as novas redes de líderes que 
modi!cam as redes existentes. Estas transformações sugerem que é necessário 
seguir construindo conhecimento, diagnóstico e relações.

Desa!os, possibilidades e di!culdades
Como vimos nos últimos parágrafos, trabalhar em uma comunidade 

educativa não signi!ca trabalhar em um território no qual tudo é coerente e 
linear. Ali mesmo se encontram situações de con"ito, estigmas, discriminação 
e grave exclusão.

Os jovens do colégio são também objeto de estigmatização pela força pública. Em uma 
ocasião se permitiu a polícia entrar no colégio e revistar as malas dos jovens, em uma clara 
violação de seus direitos. Este fato foi autorizado pela escola. Este episódio foi narrado por 
um dos operadores da seguinte maneira:
“O atropelamento cometido pela polícia não tem explicação alguma, é inconcebível que 
uma criança estudando seja tratada como um delinquente. Eu sei que existem alguns 
deles (as) que andam armados, porém este tipo de solicitação deve ser feita fora da 
instituição educativa. Saí do curso quando vi como um regimento militar entra no Curso 
502. A professora e os estudantes faziam a atividade de poesia erótica. Estava falando 
com a professora quando entraram 1 tenente mulher, 1 patrulheiro e 4 alunos (policias) 
e disseram: os homens de um lado e as mulheres do outro. Então começaram a revistar 
aos alunos e depois seus pertences. Ademais colocavam as mãos dentro de suas malas. A 
professora !cou irritada, manifestou sentir-se insultada e assaltada. Eu senti como se isto 
não fosse um espaço educativo, mas sim uma prisão de máxima segurança, eu perguntei 
ao patrulheiro a que se devia isto e ele me respondeu que foi coordenado pelo diretor e a 
polícia comunitária”.

Seria muito fácil limitar-se em dizer que a intervenção da polícia não 
foi adequada, não oportuna. Aquilo que se pode observar aqui é que este 
acontecimento foi também favorecido pela posição da direção da instituição 
educativa. É justo então considerar como a rede operativa e a organização 
que anima o projeto haviam construído 
sua relação com esta rede de líderes, como 
haviam criado ou não criado as sinergias, 
acordos operativos, congruências. 

A lição aprendida neste caso é que 
também a construção de redes e seu 
fortalecimento é uma tarefa constante do 
tratamento comunitário. Pode-se pensar 
que assim como foi feito, essa demonstração 
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de forças da polícia foi traumática; esta é uma ferida a nível individual, mas 
não somente, e também no nível das relações entre alunos e direção da 
escola. É uma declaração de impotência e descon!ança, também de raiva e 
agressividade. Encarregar-se de transformar estas relações (e suas emoções) é 
tarefa do tratamento comunitário.

Enquanto que não é sua tarefa descarregar a responsabilidade disto 
sobre os alunos fazendo os pacientes, enfermos, pessoas com problemas que 
necessitam de “tratamento”.

Por outra parte, vimos como os estudantes são estigmatizados por alguns professores e 
diretores da escola, por isso que começamos a trabalhar com o comitê de convivência, que 
é o órgão que toma as decisões disciplinares do colégio.

Este curto fragmento ilustra a resposta organizada que a rede operativa 
deu a este acontecimento. Não se trata de limitar-se em protestar, e sim iniciar 
novamente as redes, as redes de líderes de opinião (incluindo a polícia, se 
possível). É desta maneira que se produzem mudanças “estruturais” garantindo 
uma razoável permanência dos resultados e impactos mais profundos.

Resultados 
Um dos desa!os do tratamento comunitário é a necessidade de integrar 

os processos de cima para baixo com os processos de baixo para cima e vice-
versa. A di!culdade que se acaba de descrever ilustra quais podem ser as 
situações que se apresentam. É possível, mesmo assim, encontrar respostas sem 
que estas sejam permanentes e sempre coerentes: coerência e continuidade 
não são características das respostas encontradas sem a continuidade do 
esforço e do trabalho que se investe para manter e transformá-las.

Uma das conquistas (…) foi a de poder participar do Comitê de Convivência do colégio.  O 
comitê de convivência é uma instância obrigatória na estrutura institucional da educação 
distrital, é o encarregado de dar respostas aos casos problemáticos de comportamento 
que não conseguiram ser solucionados nem pelo diretor do curso, quem é a primeira 
instância, nem pela orientadora, que é a segunda instância. Sua obrigação é revisar os 
casos, conseguir provas ou solicitá-las e proferir um diagnóstico ou recomendação. (…). 
Este comitê deve estar constituído pelas coordenadoras, a orientadora e um professor 
ou professora representante de cada área de conhecimento, mais uma professora 
representante do primário.

O comitê de convivência é uma instância o!cial desta comunidade/
instituição educativa. Por consequência é um de seus atores mais importantes, 
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principalmente quando um se refere ao tema da inclusão/exclusão. É também 
o lugar no qual se descarregam os fracassos de outras instâncias também 
o!ciais. Poderíamos dizer (em termos um pouco técnicos) que é o centro de 
escuta da instituição educativa (ou uma espécie de rede operativa), mesmo 
assim, pelo menos em aparência, dedica-se mais à tarefa de determinar 
medidas de inclusão/exclusão que de curar relações.

“O trabalho entre o comitê de convivência e a equipe da organização iniciou-se a partir de 
uma reunião realizada com a coordenadora e um diretor do curso os quais se acercaram 
para consultar o caso de A. (um estudante com quem havíamos tido já alguns contatos). 
Das falas com o jovens se deduzia que o consumo de drogas no colégio era muito maior 
dos que estavam dispostos a admitir os professores, que era importante mediar na resposta 
que a instituição dava a estes casos para não propiciar maiores condições de sofrimento. 
Por isso, a coordenadora sugeriu que deveríamos estar no comitê, posto que chegavam os 
casos dos jovens com problemáticas associadas ao consumo de drogas”.

O caso de A. é a porta de entrada no comitê de convivência e também 
a intenção por parte de alguns líderes do comitê de buscar outras formas de 
abordagem aos “casos” problemáticos. Essa “coincidência” permite aprender 
algumas lições. A primeira é que a porta de entrada pode ser qualquer uma. 
O importante é que por meio das ações de vinculação seja possível fazer ver 
que “algo diferente” pode ser feito. Por meio disso, a nova abordagem atinge 
outras redes (isso é um dos sentidos de “estar ali”). A segunda é que no interior 
de uma rede quase sempre é possível encontrar a alguém que tem interesse 
em escutar, em buscar uma maneira diferente de abordar uma di!culdade. Esse 
ponto !xo constitui uma porta de entrada. A terceira é que as primeiras respostas 
podem ir ao sentido de não piorar a situação, mais que no sentido de “resolver” 
o problema (admitindo que isso possa ser possível). Procurar imediatamente a 
resposta ao problema signi!ca tirar autoridade e responsabilidade às instâncias 
dessa instituição, ou seja, debilitá-las.  

 
Desde essa data participamos uma ou duas vezes no mês. Ante a quantidade de casos, 
as reuniões foram mais frequentes (uma por semana). Nos primeiros meses o trabalho 
foi de adaptação, entender as dinâmicas de relação que se dá em grupo (os efeitos da 
rede), as temáticas e os problemas que ali se resolvia, a maneira como eram resolvidos. 
Foram apresentados frequentemente relatórios parciais das atividades desenvolvidas 
com os estudantes remitidos por eles, se re"etiu com eles o conceito de redução de danos 
a partir dos casos que eram tratados. Deu-se ênfase a temas como relação de ajuda, 
escuta empática, resposta empática, relações simétricas e assimétricas, e a discussão da 
pedagogia do maltrato e a humilhação.

Se os casos seguem sendo “o tema gerador e articulador” das reuniões 
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de trabalho com o comitê, no !nal esses casos são um pretexto para mudar 
aos poucos de paradigma: aquilo que a equipe da organização propõe 
implicitamente é um processo formativo. Modi!car a representação social 
desses “casos” signi!ca modi!car a relação, modi!car as relações signi!ca criar 
novas possibilidades de encontro, de maneira que a expulsão pare de ser a 
única resposta. Durante este processo formativo se constrói também uma 
mensagem de fundo: que eles (os formadores) são os responsáveis principais 
da gestão desses casos no interior da instituição educativa. Para que eles 
possam assumir essa responsabilidade, é necessário que alguns elementos 
da comunidade sejam incluídos no campo das relações e dos regulamentos; 
e graças a isso que a inclusão terá mais probabilidades de ser concluída em 
relação à exclusão. Como pode se entender, isso não requer só competências 
e conhecimentos, mas tempo.

Depois de uns meses, os integrantes do grupo começaram a considerar com maior 
interesse a participação da equipe da organização e a retroalimentação que era feito 
neles, onde !cava em evidência as situações de contexto em que os jovens vivem e que 
eles desconheciam. Isso ajudou a moderar as respostas institucionais e a se questionar as 
metas das decisões do comitê. Conseguiu-se, através desta intervenção, que oito jovens 
não fossem expulsos como primeira medida de resposta, e que mantiveram o interesse 
em outro jovem que já tinha sido expulso. Nossa intervenção permitiu que os professores 
con!assem nos jovens que violavam a lei e que, em lugar de tirá-los da escola, receberiam 
tarefas como castigo e alternativas de uso do tempo livre. 

Os resultados não são impossíveis de atingir, pelo contrário. Aqui tem 
pelo menos dois tipos: o comitê foi integrado nos processo do centro de escuta 
desta comunidade educativa. Isso foi possível sem modi!car o limiar desta 
entidade (eles convocam aos membros da equipe, eles de!nem os temas, 
eles de!nem quando tem reuniões), desta maneira não se comprometem as 
defesas básicas desta entidade. Por outro lado, foi modi!cada a complexidade: 
ela incrementou-se com a inclusão de novos atores (os membros da equipe da 
organização) o qual produz novas relações, o que produz novas representações, 
e daí novos conceitos, critérios, regras, relações. A complexidade, no !nal, 
mudou o sentido do limiar.
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 O desenvolvimento de propostas chamadas de “tratamento comunitário” na 
área de drogas e exclusão grave, pode inserir-se no desenvolvimento dos “sistemas” 
e estratégias de atenção à saúde mental iniciados com Pinel1 na França em 1800 e 
que conduziu a inúmeras transformações até chegar, por exemplo, (e somente um 
exemplo) , à reforma de F. Basaglia na Itália (Basaglia, 1979) (Basaglia, 1982) (Basaglia, 
1971), que concluiu um período de quase  quatro séculos durante os quais tratamento 
e “prisão” (entendido como separação das  pessoas com relação a sua comunidade 
de origem e segregação em um lugar fechado) havia se transformado em quase 
sinônimos (Foucault, 1961).

 Por outro lado na América, a abordagem sistêmica da escola de Palo Alto, abriu 
o campo da investigação e experimentação de processos que iam além das fronteiras 
da família chegando a esboçar intervenções na área comunitária (em particular os 
trabalhos de Salvador Minuchin) (Minuchin, 1970). Neste mesmo contexto, encontram-
se os trabalhos de Johan Klefback (na Suécia) que pode ser considerado um dos 
investigadores que contribuíram para desenvolver a intervenção de rede nos anos 
setenta (Klefback, 1995) (Dabas & Najmanovich, 1995), apoiando-se em um marco 
conceitual consistente e homogêneo.  (Brofenbrenner, The Experimental Ecology of 
Human Development, 1979) o

 Por aquilo que se relaciona ao contexto latino-
americano pode-se pensar que é com a declaração de 
Caracas (Gonzalez-Uzcategui & Levav, 1991) que se iniciam 
as bases para uma transformação profunda do sistema de 
atenção, implicando fortemente no aspecto “comunitário”. 
Isto não signi!ca que este tenha sido o momento de início 
da transformação. É mais realista pensar que esse é o 

1 Pinel introduziu o aspecto moral no tratamento, sua intenção não era a de acabar com 
a “prisão”. Mas sim pela !ssura do “moral” penetraram no marco da aproximação com a saúde 
mental e transformações que conduziram a algumas modi!cações que hoje se vivem (entre as 
quais a criação de alternativas a prisão psiquiátrica). A posição de Pinel – diz M. Schatzman- 
na realidade era para que os efeitos do medo fossem mais estáveis e duradouros no tempo (o 
medo era um dos eixos da cura) ,a in"uência do medo tinha que ser reforçada por uma atitude de 
respeito até o paciente mental (Forti, 1979).

TRATAMENTO COMUNITÁRIO: 
CONCEITOS E MÉTODO

INTRODUÇÃO
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momento no qual se reconhece uma 
corrente subterrânea de práticas que 
tentam ser reconhecidas e incluídas 
entre as respostas das necessidades de 
saúde mental. 

 Entre as práticas latino-
americanas pioneiras, mencionam-se 
aquelas que se originaram a partir dos 
grandes movimentos nascidos nos 
anos sessenta e setenta: por um lado 
as investigações e experimentações 
sobre o tema da participação e o papel 
dos conhecimentos das comunidades 
iniciadas na Colômbia por Orlando Fals 
Borda (Fals Bordá, 1970), (Fals Bordá, 
1979), pelo outro as contribuições de 
Paulo Freire (Freire, 1967),  (Freire, 1970 
(manuscrito 1968)) no tema da educação 
popular. Pode-se também pensar que o 
tratamento comunitário, ou pelo menos 
uma ótica comunitária na saúde mental 
pode ser encontrada 
também na articulação 
com o trabalho de rede.

 No Brasil, 
entre as experiências 
mais conhecidas de 
“tratamento comunitário” 
está aquela de Adalberto Barreto 
chamada “Terapia Comunitária” 
(Barreto, 2005), experiência iniciada 
no !nal dos anos oitenta e atualmente 
difundida em diversos países da 
América Latina (SENAD, 2010, p. 159). 

 Pode-se também considerar 
que é em 2001, com o Relatório 
Mundial de Saúde (OMS, 2001), que 

existe uma tomada de consciência 
sobre a necessidade de construir ou dar 
valor aos processos que estabeleçam 
ou restabeleçam um “continuum” na 
atenção, incluindo o sistema de atores e 
contextos não institucionais. O relatório 
conclui dizendo: “À luz dos avanços 
cientí!cos e técnicos, as reformas sociais 
e as novas legislações no mundo, não 
existem razões éticas ou cientí!cas que 
justi!quem a exclusão da sociedade 
da pessoa com padecimento mental” 
(Cohen, 2009, p. 120).

 Entende-se, neste momento, 
que o trabalho com usuários de drogas 
foi incluído no âmbito da “saúde 
mental” mesmo que ocupando um 
lugar especí!co nas políticas pela 
sua conexão com fenômenos de tipo 
econômico e político que o vinculam, 
entre outros, com os temas de segurança 

e de desenvolvimento 
(UNODC, 2011a), 
(UNODC, 2011b), 
(UNODC & WHO, 2008).

 A 
h e t e r o g e n e i d a d e 
típica das práticas que 

nascem de baixo para cima exige que 
se tenha um marco conceitual mínimo 
de maneira que o leitor possa ter uma 
ideia dos pontos de partida ou de 
referência das mesmas práticas. Este é o 
propósito deste capítulo. Não se trata por 
consequência de um marco conceitual 
exaustivo, mas sim de um conjunto de 
pautas que se referem sucessivamente a 
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uma bibliogra!a (mínima também), de maneira que seja possível aprofundar. Pode-
se dizer que se trata de um glossário um pouco mais elaborado.

Componentes do tratamento comunitário

O tratamento comunitário que é o objeto da proposta descrita neste livro 
se fundamenta na prática de cinco aspectos/macro ações ou eixos: organização 
(prevenção), assistência (cuidado), educação (reabilitação), terapia (cura) e trabalho. 
Estes cinco elementos ou eixos estão relacionados e são complementares; estes 
constituem um sistema aberto não pré-ordenado (isto signi!ca que não é necessário 
iniciar com o primeiro eixo).

Prevenção-organização

Ter pensado a prevenção entendendo-a principalmente como organização 
foi consequência do trabalho nas comunidades abertas e das investigações nascidas 
no cruzamento entre o conceito mais recente da prevenção (universal, seletiva e 
indicada) e a teoria sociológica de Brofenbrenner (Brofenbrenner, 1987). Isto não 
signi!cou o abandono das modalidades clássicas da prevenção (Brasil, 2003), mas 
sim a inclusão em um contexto operativo no qual, se aplicadas em contextos de alta 
vulnerabilidade, podem ter resultados satisfatórios.

Este contexto operativo foi chamado “dispositivo”. O dispositivo é um tema que 
atravessa todo este livro: sua construção e manutenção, sua transformação durante o 
processo é uma das principais atividades do tratamento comunitário que se enraíza 
nas atividades de prevenção. Estas últimas têm então dois objetivos: um tático que é 
fazer prevenção seguindo as experiências que deram resultados positivos e o outro 
estratégico que é construir o dispositivo para o tratamento comunitário.

O eixo central do dispositivo são as redes, começando 
com a rede subjetiva comunitária, a rede operativa, a rede 
de recursos comunitários, a rede de líderes de opinião 
formais e não formais e a minoria ativa.

Entre as atividades táticas encontram-se as atividades 
de vinculação: trabalho com líderes e população enfocados 
nos temas clássicos da prevenção do uso indevido de 
drogas (relações com as drogas, seus efeitos diretos e indiretos, habilidades para 
a vida, problem solving, protagonismo etc.). Estas atividades tomam seu sentido 
de prevenção na medida pelo qual são implementadas de maneira que os atores 
comunitários participem e por meio destes, possam iniciar a construir as redes que 
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constituem o dispositivo para o tratamento.
“Colocando em primeiro lugar o eixo da organização, tentou-se ressaltar 

um conjunto de aspectos estratégicos e metodológicos que foram considerados 
praticamente indispensáveis e efetivamente úteis: (1) que a construção de um 
dispositivo para poder trabalhar de maneira segura e e!caz é a primeira tarefa 
do tratamento comunitário e da redução de danos; (2) que a construção deste 
dispositivo não é possível sem incluir todos os atores e recursos existentes (redes) 
que efetivamente é possível incluir; (3) que neste processo de inclusão é útil produzir 
marcos comuns (às vezes somente acordos verbais) de diferentes níveis de limiares e 
complexidade que garantam a convivência, a segurança, a divisão de modalidades 
de trabalho, de alguns conceitos e !nalidades mínimas; (4) que a implementação do 
eixo organizativo se integre nas atividades clássicas da prevenção primária, entendida 
como esse conjunto de ações que contribuem para produzir o resultado positivo da 
própria prevenção e sucessivamente também da redução de danos e dos outros 
eixos.” (Milanese, 2007)

 Relacionada com o tema da prevenção entendida como organização, 
encontra-se um tema debatido: o tratamento comunitário considera a prevenção 
(entendida como organização) como a primeira e fundamental ação de tratamento 
comunitário, a estratégia pela qual se deve iniciar, como se a lógica fosse que: se não 
tem prevenção, não é possível o tratamento (não se trata de um dogma obviamente, 
mas sim de uma opção metodológica).

Assistência básica e minimização de danos

O segundo eixo é assistir (minimização de riscos e redução de danos). Em 
contextos de alta vulnerabilidade e exclusão se observa uma signi!cativa ausência 
de serviços básicos não somente de saúde, mas sim de segurança, de alimentação 
e de higiene. Por esta razão o que se busca é em um primeiro passo capacitar e 
sucessivamente (pelo menos em parte) ativar redes que saibam como se convence, 
acompanha e ajuda uma pessoa a banhar-se, a usar o sabão, a lavar sua roupa, a 
cuidar de sua casa (mesmo que seja em uma garagem, um sótão etc.), a proteger-
se, cuidar-se etc. Não é necessário para isso grandes estruturas, melhor que sejam 
pequenas, de fácil acesso, inseridas onde se necessitam, de baixo custo, seguras e 
geridas com a participação da comunidade. Os territórios comunitários abertos e 
aqueles de baixo limiar, os serviços chamados de baixo limiar geridos diretamente 
por atores da comunidade são um recurso precioso.

 Os habitantes das comunidades e os educadores pares são os atores naturais 
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destas iniciativas: com sua participação é necessário produzir processos e organizações 
de maneira que estes incrementem seus níveis de formação, de acompanhamento, 
de proteção, de segurança e de ingresso (que recebam um dinheiro), de maneira que 
possa superar a cumplicidade da sobrevivência, o temor da mudança. A assistência 
básica tem como !nalidade melhorar as condições de vida das pessoas: higiene, 
educação básica, saúde, alimentação, moradia, segurança, etc. Neste contexto, como 
conjunto de práticas especí!cas, localiza-se a redução de danos ou minimização de 
riscos (dependente das sensibilidades linguísticas e ideológicas) entendida em seu 
limiar mais baixo: drogas, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis (Department 
of Health, 2005) (EMCDDA, 2011); ou em seu limiar mais alto: segurança, higiene, 
alimentação, saúde, educação básica, ocupação, direitos humanos (Transform, 2009). 

 Tem-se consciência que a diminuição das consequências danosas do consumo 
de drogas e o melhoramento das condições de vida não produzem por si uma 
mudança nas pessoas (uma mudança no estilo de vida, por exemplo), mesmo assim, 
sabe-se que em condições de vida de extrema vulnerabilidade, as probabilidades 
de produzir uma mudança no estilo de vida ou em uma atitude até as condutas de 
autodestruição são pouco prováveis. Por esta razão, o eixo da assistência básica sem 
uma articulação com os eixos de prevenção/organização e de educação/reabilitação 
pode desembocar em situações de assistencialismo estéril.

Educação e reabilitação

O terceiro eixo é educação/reabilitação. Com este conceito se deseja enfocar 
o lugar central da educação nos processos de reabilitação. Uma das experiências 
mais signi!cativas produzidas pelas comunidades terapêuticas foi evidenciar o papel 
central da reabilitação entendida como sistema educativo (terapêutico também), 
até o ponto que este sistema educativo pode constituir a base sobre a qual pode 
construir-se sucessivamente ou simultaneamente um sistema de “cura”.

 Em contextos não formais, como são as 
comunidades abertas e as redes, as propostas educativas 
têm que articular o formal com o não formal e vice- versa e 
incluir aspectos essenciais para a vida cotidiana das pessoas: 
leitura e escrita, cálculo elementar, educação na saúde, em 
segurança, treinamento para o trabalho, direitos e deveres, 
gestão de seus recursos !nanceiros e econômicos, de 
sua saúde, de seu entorno etc. Todos os aspectos relacionados com as chamadas 
“habilidades para a vida” (OMS D. d., 1993) que incluem: auto conhecimento, empatia, 
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comunicação assertiva, relações interpessoais, tomada de  decisões, solução de 
problemas e con"itos, pensamento criativo, pensamento crítico, gestão de emoções 
e sentimentos.

 É por meio dos processos educativos que se enriquece o dispositivo daquelas 
características (capacidades relacionais, conhecimentos e competências “sociais”) 
que favorecem a execução de iniciativas mais especi!camente terapêuticas (cura 
médica e psicológica) certamente necessárias frente a situações especí!cas.

 Entre os aspectos educativos que foram considerados essenciais no 
tratamento comunitário encontram-se os seguintes:

- A compreensão e o uso das redes sociais (iniciando com as redes primárias ou 
subjetivas),

- A compreensão e o uso produtivo das redes de recursos comunitários (redes 
de pessoas – atores individuais e de entidades – serviços e instituições-),

- O descobrimento e o empoderamento das capacidades e recursos que a 
pessoa já possui e dos recursos e capacidades de seu contexto imediato.

Cura médica e psicológica

No quarto eixo se incluem as atividades e os processos de cura médica e 
psicológica. No contexto das curas médicas podem-se incluir todas as ações de 
desintoxicação e apoio médico em seu processo e nos casos nos quais se requer o 
diagnóstico dual, o apoio farmacológico, o uso de terapias com fármacos substitutivos, 
etc. O campo da intervenção médica é amplo (sobretudo quando o consumo de 
drogas se associa a outros elementos: HIV, Hepatite, enfermidades de transmissão 
sexual, etc.), mas não é o eixo do tratamento na área de drogas, mas sim um dos eixos.

 No contexto da cura psicológica incluem-se as atividades de diagnóstico 
individual, familiar, de grupo e de rede e os processos de ajuda (acompanhamento 
psico-afetivo, orientação, counseling, psicoterapia) nos mesmos níveis. Também o 
componente psicológico tem uma ampla contribuição no tratamento comunitário, 
não é, porém – como no caso da contribuição médica- o eixo ao redor do qual se 
estrutura o tratamento.

 O tratamento comunitário modi!cou profundamente os contextos nos quais 
se implementam a contribuição médica e psicológica. Por esta razão – sobretudo no 
caso do trabalho psicológico – trabalhar em contextos muito turbulentos sem um 
dispositivo pré-determinado (como no caso do trabalho de rua ou de rede) pode 
constituir um desa!o signi!cativo.

 Por esta razão, a inclusão do trabalho psicológico desde a fase de prevenção 
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- organização é muito indicada: é nesta fase que se assentam as bases do dispositivo 
que será utilizado no marco da cura psicológica (e médica também).

Ocupação e trabalho

 O quinto eixo busca promover a reinserção social por meio da criação de 
capacidades laborais, fontes e oportunidades de trabalho. A experiência efetivamente 
evidenciou que sem autonomia econômica licita as probabilidades de recaídas no uso 
de droga ou a permanência em situações de alta vulnerabilidade são muito elevadas.

 Este eixo de ação tem que ser pensado, organizado e implementado desde 
o início do tratamento comunitário, é em efeito com este eixo que se articula o tema 
de redes, da participação e sucessivamente o tema da “partnership” (parceria) que 
atravessou todo este livro. Na inserção ou reinserção laboral se joga talvez o desa!o 
mais profundo relacionado com o “aftercare” e com a prevenção do consumo 
de drogas. Por esta razão é quase impossível enfrentar o tema do tratamento 
comunitário do consumo disfuncional de drogas e das consequências da exclusão 
grave sem ter, quase simultaneamente, políticas e programas de desenvolvimento 
das comunidades.

Articulação e sentido dos cinco eixos

 Pode-se pensar que estes componentes ou passos não têm uma ordem 
de implementação rígida. Observou-se, porém que existem algumas modalidades 
que expõe menos risco de fracassos e aumentam as probabilidades de resultados 
positivos. Quando se atua sem implementar processos de prevenção entendidos 
como organização da comunidade e ativação de seus recursos, trabalhamos com um 
alto nível de incerteza e insegurança porque aquilo que será feito dependerá das 
equipes exclusivamente e a incidência no contexto será mínima. A consequência será 
que com as atividades de assistência se promoverá assistencialismo, com as atividades 
educativas se promoverão con"itos, com a atenção médica 
e psicológica especializada promoveremos estigma, etc. 
Quando atuamos na educação ou cura sem assistência básica 
a continuidade dos processos diminui consideravelmente, 
as interrupções aumentam, a fragmentação no trabalho se 
instala. Se trabalharmos focalizando na assistência básica 
(incluindo também todas as curas médicas requeridas, 
incluindo também a redução de danos no seu limiar mais baixo, os apoios econômicos 
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para o trabalho etc.) sem incluir processos educativos formais e informais, as mudanças 
produzidas não permanecem no tempo, não se incorporam a vida das pessoas e de 
seus grupos. Quando trabalhamos sem apoio psicológico, os casos mais deteriorados 
pela exclusão grave não se podem recuperar. Isto signi!ca que a assistência básica 
não é su!ciente e nem mesmo a educação, que tem casos individuais, familiares e 
de grupo (imaginemos uma gangue, por exemplo) que necessitam de psicoterapia 
individual, familiar, de grupo, de rede. Quando se trabalha sem apoio médico os casos 
mais afetados !sicamente morrem ou permanecem invalidados durante toda a vida. 
O desa!o da medicina é inserir-se em um contexto de alta vulnerabilidade, entendê-
la, modi!car seus protocolos para buscar mais e!cácia.   Quando se trabalha sem 
criar oportunidades de trabalho, preparamos as premissas para futuros fracassos. O 
desa!o é fazer que todos estes componentes trabalhem juntos sem prevaricar-se, 
superando con"itos derivados de narcisismos pro!ssionais (tão perigosos como os 
narcisismos institucionais que às vezes os re"etem e instituem), buscando modelos 
organizativos nos quais se encontrem balanceadas as necessidades dos bene!ciários 
e dos serviços. Aprendeu-se que o trabalho de rede é indispensável, entendendo 
com isto interconexões e gestão conjunta de casos e situações entre organizações e 
serviços diferentes; mesmo assim este tipo de gestão de casos e situações em rede é 
também um fator de turbulência. Se não existem protocolos claros, um marco comum 
claro e compartilhado e, sobretudo a vontade de trabalhar em rede, (quer dizer dando 
um lugar pouco importante aos narcisismos institucionais), o consumidor de drogas é 
vitima da fragmentação e das incongruências institucionais (Milanese, 2007).

Incluir, inserir e integrar

Incluir, integrar e inserir são às vezes utilizados como sinônimos, sobretudo suas 
ações: inclusão, inserção e integração (Obradors, García, & Canal, 2010) (Castel, 1993, 
pp. 17, 342, 686-687), (World Bank, 2011). Na realidade, mesmo que este processo de 
assimilação entre estes conceitos seja legítimo, este oculta aspectos que se vinculam 
estreitamente com as práticas sociais que são oportunas desvelar, ainda mais quando 
se fala de inclusão social, de inserção social, de integração social (Rawal, 2008, pp. 
164-172). Não se trata de escolher uma palavra em lugar de outra e sim conseguir uma 
maior precisão no uso dos termos e na eleição de práticas que estes termos implicam.

 Qual é o tema central proposto por estes termos que ocupam espaço nos 
discursos das políticas sociais? Estes falam da “fragilidade das relações sociais. (…) 
dos itinerários da vida social nos quais a trajetória é cambaleante” (Castel, 1993, p. 
17). Associados a estes conceitos se encontram outros: “a desconversão social, o 
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individualismo negativo, a vulnerabilidade de massa, a handicapologia (ciência de 
handicap), a invalidação social, a des!liação e Estes termos adquirem um sentido no 
marco de uma problemática da integração ou da anomia (em realidade se trata de 
uma re"exão sobre o estado da coesão social a partir das situações de dissociação). 
O objetivo é então (o autor se refere ao objetivo de seu trabalho) de tomar a medida 
das novas condições atuais: a presença, em aparência cada dia mais insistente, de 
indivíduos postos em uma espécie de situação "utuante na estrutura social e que 
habitam seus interstícios sem encontrar um lugar que lhe seja assinalado (ibidem)”.

Incluir
Etimologia. Incluir é uma palavra composta que deriva do latim: in (dentro), 

clàudere (fechar), então “fechar” dentro. A palavra excluir é seu contrario: ex (fora), 
clàudere (fechar), então fechar fora (Picoche, 1992, pp. 107-108).

Incluir/excluir tem um campo semântico de sinônimos: comportar, compreender, 
inserir, unir, acolher, inscrever, enquadrar; aleijar, tirar, expulsar, eliminar etc. 

Comentário. O elemento semântico central de inclusão/exclusão é “fechar”… 
dentro ou fora. Que implicação pode ter isto na “inclusão ou exclusão social”? Se 
observa na prática que existem maneiras de “prisão” real ou simbólica (o estigma, por 
exemplo) que são utilizadas como modalidades de “cura” (a penalização do consumo 
de drogas, a prisão, certas modalidades de comunidade terapêutica, os tratamentos 
obrigatórios etc.).  Por outro lado estas mesmas formas de “inclusão” implicam uma 
“exclusão”: as pessoas incluídas no cárcere, em lugares de tratamento forçado são, 
por este ato de inclusão, excluídas de sua família, de sua comunidade etc. Pode-se 
dizer que este ato de inclusão que celebra uma exclusão mais radical é o último passo 
de um processo que iniciou na família, no grupo de pares, nas redes de socialização 
primária, nas comunidades locais. Mesmo assim, se somente este assunto tem uma 
análise crítica pode-se concluir que radicalizar o processo 
de inclusão/exclusão pode não ser a resposta mais 
adequada. Isto faz pensar que o uso não crítico do termo 
“inclusão” pode conduzir a situações paradoxais nas quais 
coincide com algumas formas de exclusão.  (Foucault, 1961), 
(Foucault, 1981)

Inserir
Etimologia. O ponto de partida para entender a etimologia de inserir é a 

palavra “deserto”.  Esta deriva das palavras latinas serere e sertus que signi!ca 
“manter junto em uma !la” (daqui a palavra “série” por exemplo). Por consequência 
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a palavra de-serere signi!ca “abandonar, isolar ou decolar, tirar de uma !la ou de 
certa ordem, então desordenar, desarticular etc.” e assim se entende como o termo 
deserto signi!que um território no qual não tem nada, um território abandonado 
(Picoche, 1992, pp. 146-147) não somente pelas pessoas, mas também pela ordem, 
a organização, o pensamento. Por extensão às vezes se encontram também termos 
como: entrelaçar, entretecer, conectar, atar juntos e sinônimos. 

Comentário. O elemento central da etimologia de inserir é o conceito de 
“abandono” por meio do qual entendemos que inserir pode signi!car tirar do 
abandono enquanto que seu contrario é abandonar. Por extensão na inserção social 
pode ser entendido como tirar alguém do abandono no qual se encontra e “colocá-
lo ou conectá-lo a uma !la”. Não se trata por consequência de “deslocar uma pessoa 
de um lugar a outro”, mas sim de “inseri-lo em certa ordem”. Na medida na qual se 
considere o elemento “ordem” como essencial para a de!nição de “inserir” (e é) não 
estar inserido signi!ca não somente isolado, abandonado etc., mas sim ordem (em 
termos psicológicos pode-se dizer: sem identidade). Se assim estão as coisas, “inserir” 
ou “inserção social” é um processo de “inclusão” em certa ordem, ou de construção 
de uma “certa ordem” de maneira que as pessoas não !quem abandonadas. Inclusão 
e inserção não são sinônimos a não ser complementares e fortemente sinérgicos. 
Correlacionam-se também inserir e incluir e pode-se pensar que às vezes incluir é 
uma maneira para tirar alguém do abandono (abandono de valores, por exemplo).

 A pergunta pode ser então: quais são as consequências deste signi!cado na 
prática da inserção social?

Integrar
Etimologia. A palavra integrar tem uma derivação latina do verbo tàngere que 

signi!ca tocar. Disto se entende que o termo integro é sinônimo de intato (não tocado) 
e ambos derivam também da palavra latina integer (integrum em sua declinação ao 
acusativo) que signi!cam então inteiro, não tocado (“não tocado” pode ser entendido 
no sentido de que do objeto não se tirou nada”). Para entender melhor o sentido 
deste termo vale a pena recordar que da mesma etimologia derivam as palavras 
contágio (contato), reintegrar (estabelecer em seu estado primitivo) etc. (Picoche, 
1992, pp. 25-26).

Comentário. O eixo semântico desta palavra parece ser “intacto” que signi!ca: 
que não padeceu alterações, danos etc. Se assim estão as coisas e se fala de integração 
social, isto signi!ca que integrar uma pessoa quer dizer fazer que ela regresse a seu 
estado inicial, entendido este como o estado “antes” da desintegração. Fala-se, por 
exemplo, de integração social de uma comunidade inteira. Signi!ca ter uma descrição 
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do estado desta comunidade antes que ela se desintegre. Uma pergunta pode ser: 
qual é o estado de uma “favela” antes que seja uma favela? 

 Em realidade, o aspecto contraditório do termo e das ações de integração é 
que tem que existir uma representação “modelo” (intacta) de referência para que o 
processo de integração possa suceder. A pergunta aqui é: quem produz esse modelo, 
como é construído, a quais critérios correspondem, a quais princípios e interesses 
obedecem? Por outro lado  o conceito de integração, assim como se entende a partir 
de sua etimologia, não prevê que a experiência da “desintegração” seja parte do 
modelo. Isto signi!ca que (se, por exemplo, se fala de uma pessoa que viveu uma 
experiência de desintegração) nada das aprendizagens dessa experiência pode ser 
“integrada” ou somente os elementos que correspondem aos incluídos no modelo. 
Neste sentido o termo “mudança” é a experiência que a este correspondente 
signi!caria “regressar” e não “progressão” sendo que o modelo é pensado como 
ponto extremo ao qual uma pessoa pode chegar.

Comunidade

O conceito de comunidade que se utilizou na construção do tratamento 
comunitário, e que é uma das consequências deste mesmo processo é: “(…) um 
conjunto de redes sociais que de!nem e animam um território delimitado por 
con!ns geográ!cos” (Milanese, 2009b, p. 29). Este conjunto de redes tem algumas 
características, entre estas se destacam duas: funciona como um sistema e produz 
organização.

 Com relação ao conceito de sistema a referência é de E. Morin: “uma 
interrelação de elementos que constituem uma entidade global” (Morin E. , 1977, p. 
101ss). O autor acrescenta: “esta de!nição comporta duas características principais, 
a primeira é a interrelação dos elementos, a segunda é a unidade global constituída 
por estes elementos em interrelação” (ibidem).

Interrelação entre elementos e unidades. Estes dois 
elementos fazem quase natural adotar o conceito de rede 
(constituído pelas interrelações entre nós) e levar em conta 
seus efeitos sistêmicos: a capacidade de constituir unidades 
globais através da interrelação entre seus componentes. A 
única característica dos elementos do sistema que se leva 
em consideração é sua capacidade de estar em relação com os outros elementos. 
Todos os elementos que tem capacidade de interconectar-se são parte do sistema. 
A capacidade de interconectar-se é uma espécie de pré-condição que faz que as 
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outras características dos elementos possam participar também para constituir um 
sistema. Entende-se então que na construção de redes uma das primeiras tarefas é 
criar quando não existe e fortalecer quando existe, a capacidade de interconectar-se.

 O segundo aspecto está relacionado com a organização. E. Morín utiliza a 
este propósito um texto de Ferdinand de Saussure (um dos fundadores da linguística 
moderna), que diz: “um sistema é uma totalidade organizada, feita de elementos 
solidários que não podem ser de!nidos uns em relação aos outros em função do 
lugar que ocupam nessa totalidade” (Saussure, 1931). A teoria sistêmica fez grandes 
progressos desde Saussure até nossos dias, mesmo assim, este conceito segue 
valido. Do ponto de vista do trabalho “social” esta colocação encontra-se na base 
(é a justi!cação teórica) do conceito de comunidade entendida como sistema de 
redes, e da decisão de ter posto no centro do tratamento comunitário o trabalho 
com redes. É a interrelação entre os elementos (atores) aquela que os constituem, 
que determinam sua identidade como atores sociais. Saussure fala de “totalidade 
organizada” e Morin comenta: “organização está relacionada com o termo ordem/
desordem e interação. Se entende desta maneira, que para que exista organização, 
é necessário que existam interações: e para que existam interações é necessário que 
existam encontros, e para que existam encontros é necessário que exista desordem 
(agitação, turbulências) (Morin E. , 1977, p. 51) O que é então a organização? “ Em uma 
primeira de!nição: a organização é a disposição (agencement) das relações entre 
componentes ou indivíduos que produzem uma unidade complexa ou um sistema, 
dotado de qualidades desconhecidas a nível dos componentes ou indivíduos. A 
organização vincula de maneira interrelacional elementos ou acontecimentos ou 
indivíduos diversos que a partir desse momento tornam-se componentes de um 
todo. Ela assegura solidariedade e solidez relativa a estes vínculos e por consequência 
assegura ao sistema certa possibilidade de duração apesar das perturbações 
aleatórias. “A organização então: transforma, produz, vincula e mantém” (Morin, 
op.cit. p. 104).

 O estudo das organizações de uma rede (por meio da análise de redes entre 
outros), a produção, o fortalecimento de certos tipos de organização nas redes é por 
consequência um dos objetivos do trabalho de rede. Resumindo então: trabalhar 
com redes signi!ca fortalecer ou construir interconexões e produzir organização.

 As comunidades são sistemas e organizações muito particulares (Machin, 
Velasco, Silva, & Moreno, 2010, p. 79ss):

- São dinâmicas, quer dizer que mudam com o tempo e neste se parecem aos 
sistemas linguísticos que evoluem com o tempo (são diacrônicos diria Saussure);

- São não lineares, quer dizer que não existe proporcionalidade entre a força 
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que se investe para produzir certo efeito e o efeito que se obtém; por exemplo: uma 
ação social determinada (uma manifestação a favor dos direitos humanos) pode obter 
os resultados que os organizadores estabelecem, pode também produzir efeitos 
totalmente imprevistos pelos organizadores, até efeitos contrários aos esperados e 
isto é devido a quantidade e características dos elementos que se interconectam e 
interrelacionam a partir do momento no qual se inicia a manifestação.

 Estas duas características fazem das comunidades sistemas especiais: em 
equilíbrio às vezes entre estabilidade e mudança. A estabilidade é entendida como 
manutenção da sincronia, das relações entre os elementos do sistema em um 
determinado momento, como pode ser, por exemplo, a manutenção de certa rede 
de líderes de opinião porque representam interesses de outras redes. A mudança 
é entendida como a evolução no tempo das relações que graças a turbulências e 
desordem podem mudar, evolucionar etc.

 Neste sentido, ter adotado o conceito de comunidade/rede e o método de 
redes permite ter instrumentos para poder não somente descrever as redes existentes 
e sim avaliar seu estado, seu desenvolvimento, suas evolução ou involuções. Pensar 
na comunidade como rede permite ter a possibilidade de avaliar as mudanças 
produzidas pelo tratamento comunitário não somente a nível individual (como sucede 
na maioria das avaliações de resultados), 
mas também no nível da evolução dos 
processos sistêmicos.

 Outros elementos em relação ao 
conceito de comunidade/rede podem ser 
encontrados poucas páginas mais adiante 
na seção: “Comunidade local e redes: 
conceito de comunidade”.

Redes

Porque redes e não grupos?
Qual é a diferença?2 
Trabalhar com redes não é uma estratégia recente. 

Na realidade começou na metade dos anos 1930, quase 
há noventa anos. Por qual razão se começou trabalhando 
com redes? Porque as pessoas que estavam estudando os 

2  Os conteúdos desta seção reproduzem alguns fragmentos de uma contribuição escrita 
para a Universidade de Berlin (A. Salomon), e de Zurich. Este escrito está em processo de publicação.

O conceito de rede nasceu porque os conceitos 
de grupo, de etnia, de tribo, de aldeia, de 
comunidade típica da produção intelectual 
da corrente estrutural funcionalista do inicio 
de 1900 e as precedentes, não permitiam 
descrever fenômenos sociais complexos como 
os resultantes das urbanizações intensivas e 
do nascimento das metrópoles. O conceito de 
grupo era útil… porém tinha grandes limitações 
(Mair, 1965) (Piselli, 2001).
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fenômenos sociais e que tratavam de implementar ações sociais (por exemplo nas 
grandes migrações da época) se deram conta que existiam fenômenos nos quais 
estavam implicados grupos de pessoas que não podiam ser chamados grupos. 
Eram entidades demasiadamente "uidas, instáveis, em constante movimento, 
sua dimensão se incrementava e diminuía, porém suas relações pareciam ser mais 
constantes, como se fossem as relações que faziam estarem juntas as pessoas e não 
as pessoas a relacionar-se para poder estar juntas.

Os mundos nos quais se trabalha o tratamento comunitário parecem mais aos 
mundos que estudavam os antropólogos da escola de Manchester que produziram, 
nas ciências sociais, os conceitos, as teorias e os métodos que eles mesmos chamaram 
“social networks” (redes sociais). Trata-se de mundos nos quais “as pessoas vão e vem 
continuamente, movem-se entre espaços e mundos culturais diferentes, cidades, 
povos (…) estão envolvidos em mundos de relações interpessoais em mutação, 
entre cruzadas, contraditórias. Tem que desenvolver muitos papéis que atravessam 
diferentes grupos e instituições, e se estendem em diferentes áreas do social e – pela 
ausência de referências e critérios homogêneos de comportamento – combinam-se 
em maneira sempre diferente, com frequência entre con"itos” (Piselli, 2001, p. xii). 

 Outro aspecto relevante do uso do conceito e das práticas de redes é ter 
introduzido aquela que foi chamada de análise situacional que consiste na descrição 
detalhada das situações que se observam (Mithcell, 1973). A análise situacional introduz 
na observação uma visão de processo das relações sociais sem ignorar, quando 
possível, a visão morfológica. Com esta mudança de método esta escola produz 
uma mudança de objeto e !nalidade: em lugar de buscar e colocar em evidência os 
processos que produzem integração e coesão, a atenção se desloca até os con"itos e 
a mudança; em lugar de concentrar-se na morfologia das relações sociais, a atenção, 
se enfoca na con!guração real das relações, interconexões e interdependências que 
se formam na raiz das dinâmicas con"itivas e do exercício do poder. 

 A análise situacional põe no centro do método de trabalho o “contexto” e 
desta maneira estabelece uma ponte metodológica e de método com a aproximação 
sistêmica e a teoria da complexidade, dando início a estas re"exões sobre a relação 
entre observador e observado, sujeito e objeto de estudo etc. que conduziram quase 
cinquenta anos depois à aproximação contemporânea do tema da participação3.

 Na prática, os investigadores e as pessoas que trabalharam e trabalham 
com redes sociais não selecionam a unidade de estudo ou de trabalho em função 
de determinantes estruturais (o território entendido como extensão geográ!ca, 

3  O tema da participação, em si, é tão antigo quanto o tema da democracia e suas 
peripécias.
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por exemplo, para recordar uma componente do conceito de comunidade que 
analisamos mais acima) ou em função de campos ou subsistemas relacionados que 
permeiam diferentes contextos, territórios, instituições e grupos formais (corporate 
groups). 

 Desta maneira, a aproximação de redes considera a pessoa (ou mais 
geralmente o ator social) como centro de vínculos e relações que atravessam 
contextos relacionais diferentes, pessoa que é sujeito de adaptações e estratégias de 
inovação e, sobretudo capaz de entender e explicar as mudanças sociais. J. Boissevain 
resume este conceito da seguinte maneira seguinte: “o postulado fundamental da 
análise de redes é que as pessoas são consideradas como seres em interação com 
outras, algumas destas interatuam também com outras pessoas e estas com outras, e 
que desta maneira o network de relações 
se forma em um estado de "uidez” (J. 
Boissevain, C. Mitchell 1973: viii.).

Surgimento do conceito de rede: 
além do grupo e das instituições.

Então o primeiro passo foi transitar 
das características estáveis (os aspectos 
formais) às características dinâmicas 
e cinéticas da vida social. Porém, ao 
adotar como objeto de observação e 
trabalho estas últimas, era necessário 
mudar o campo da observação. Este foi o segundo passo: transitar da observação 
das características dos sujeitos à observação das características das relações entre 
sujeitos. Falta esclarecer “de quais relações estamos falando”. A esta pergunta 
trataram de responder os trabalhos dos pioneiros no estudo das redes. Entre estes nos 
encontramos com Barnes (Barnes, 1954) em Bremnes, uma pequena ilha da Noruega 
durante os primeiros anos cinquenta, com Elisabeth Bott 
(Bott, 1957) em Londres ao !nal dos anos cinquenta e com o 
trabalho de Margareth Grieco (Grieco, 1987) sobre a relação 
entre redes migratórias e redes familiares. 

Barnes inicia com uma constatação: “Em   Bremnes, 
todos os indivíduos pertencem a diversos grupos sociais. 
Em particular cada um é membro de uma unidade 
doméstica, de um bairro, de uma colônia e !nalmente é membro da câmara 
municipal de Bremnes.” O autor denomina este tipo de agrupações como “grupos 

A imagem de uma rede pode enganar com 
relação a sua forma real, de fato é bidimensional. 
Faz pensar a estes espaços que imaginaram os 
físicos, com nove dimensões: direita-esquerda e 
vice-versa, acima abaixo e vice-versa, enrolado 
para a direita e esquerda e enrolado acima 
abaixo, enrolado no sentido horário e no sentido 
anti-horário etc. e tudo isto em constante 
movimento. É por isto que é difícil de imaginar… 
mais fácil pensar em um grupo… que têm 
dinâmicas e é complexo… porém não tanto 
como uma rede.
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baseados na territorialidade” que garante 
a essa “comunidade” (o termo é usado por 
Barnes mesmo) continuidade estabilidade.

 Também nos bairros ou 
comunidades locais nas quais trabalham 
as pessoas pertencem a diversos grupos 
sociais: homens e mulheres, de um certo 
grupo de idades, residentes em uma certa 

direção (também embaixo de uma ponte), de uma certa classe social, de um certo 
nível de ingressos, esta é a maneira sociológica clássica de classi!car ou encontrar as 
pessoas em diferentes categorias.

 A este primeiro “campo ou contexto do sistema social” (os termos são 
de Barnes) o autor inclui dois outros: o campo baseado no sistema produtivo e o 
terceiro é o campo (!eld) “que não tem nem unidade nem fronteiras e tampouco 
apresenta uma organização de coordenação. Este está constituído pelos vínculos 
de amizade e conhecimento que cada um, crescendo na sociedade, em parte herda 
e em maior medida constrói por si só. Alguns destes vínculos envolvem membros 
do parentesco (…). Os elementos destes campos sociais não são !xos, sendo que 
se formam continuamente novos vínculos e vínculos antigos são abandonados ou 
interrompidos. (…) Encontro útil falar dos campos sociais deste tipo como de redes”. 
A este ponto Barnes acrescenta uma nota interessante. O autor diz: “Anteriormente 
utilizei o termo, tomado este do titulo do texto de M. Fortews The Web of Kinship. 
Parece, porém, que muitos pensam ao entreamado como algo bidimensional, 
parecido a uma teia de aranha (spider’s web); ao contrario o que trato de delinear é a 
imagem de um conceito multidimensional” (Barnes, 1954).

 Barnes representa esta rede: “A ideia que tenho é a de um conjunto de 
pontos, alguns dos quais unidos por linhas. Os pontos da imagem representam aos 
indivíduos, às vezes também a grupos, enquanto que as linhas ilustram quais pessoas 
interatuam com a outras. Naturalmente podemos pensar ao conjunto da vida social 
como a um processo capaz de engendrar uma rede deste tipo”. A imagem da rede 
como um conjunto de pontos interconectados, alguns deles, por linhas que indicam 
a existência de uma conexão (a qual se pode dar o sentido que se queira), está forjada 
uma vez por todas. 

 Segue o autor: “(…) falando assim informalmente, quero, contudo considerar 
(…) aquela parte da rede total que !ca quando excluímos as agrupações e as cadeias 
de interações que pertencem no sentido estrito ao sistema territorial e produtivo. 
Na sociedade de Bremnes, o que permanece é, em grande parte, mesmo que não 

Uma rede é o que !ca quando tratamos de 
entender a posição que uma pessoa tem em 
uma sociedade ou um grupo sem considerar 
suas características territoriais ou seu lugar no 
contexto das relações produtivas. Ficam então 
as relações de amizade e conhecimento. Vendo 
aos grupos humanos sob esse ponto de vista os 
primeiros estudiosos os chamaram “redes”.
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exclusivamente, uma rede de vínculos de parentesco, de amizade e vizinhança. 
Esta rede se estende ao largo de toda a sociedade e não se detém as fronteiras da 
comunidade. Esta vincula aos habitantes de Bremnes com seus parentes e amigos 
de comunidades próximas, assim como reforça os vínculos entre estas pessoas no 
interior da comunidade. Uma rede deste tipo não tem fronteiras exteriores nem 
tampouco nenhuma divisão interna de!nida, sendo que cada pessoa se considera no 
centro de um conjunto de amigos”.

 Outro aspecto ou característica da rede pensada por Barnes é o seguinte: “Por 
sua constituição uma rede não tem um chefe e, na maneira na qual utilizei o termo 
neste trabalho, não tem tampouco um centro ou fronteiras. Não é um corporate 
group (um grupo), é mais um sistema de relações sociais por meio do quais muitos 
indivíduos realizam atividades indiretamente coordenadas entre elas”. 

 O tema do poder é proposto pela investigação sobre redes de tal maneira, 
que as expressões atuais que utilizamos como, por exemplo, a “coordenação de 
redes” parecem um contrassenso, quer dizer uma maneira para tirar a uma rede uma 
das características que as !zeram nascer como conceito: a ausência de uma forma de 
poder. Como diz Barnes: cada pessoa tem 
a percepção de ser o centro de sua rede de 
amizade, cada pessoa, por meio da rede, 
pode ter uma experiência direta de poder 
que não nega o poder dos outros. Esta 
experiência de centralidade e de poder, 
essencial para a construção da identidade 
em sua dimensão individual e social,  é 
possível porque não há um chefe e sim 
todos tem a experiência de ser. Parece 
que se pode dizer que a rede pensada 
por Barnes é o que permite e favorece 
a experiência do protagonismo ou da 
participação protagônica de todos os que pertencem à rede.

Papéis sociais e redes sociais

Como se observou com o trabalho de construção das redes (iniciando com 
a rede subjetiva) se evidenciou a importância do papel social das pessoas. Este 
elemento do processo se inspirou nos trabalhos de E. Bott, uma pioneira no estudo 
das redes sociais e de seus efeitos.

Uma rede não tem fronteiras… porque por meio 
das relações de amizade… inclui aos amigos dos 
amigos e aos amigos dos amigos dos amigos, 
e aos vizinhos dos vizinhos… a consequência é 
que quando falamos de redes e que estudamos 
as redes em realidade sempre estamos falando 
de uma parte delas, uma parte muito pequena. 
Dizem os estudiosos que cada um de nos com 
seis passos (seis vizinhos um depois do outro) 
pode contatar qualquer outra pessoa no 
planeta… muitas experimentações provaram 
que é assim… isto para dizer que uma rede em 
realidade não tem fronteiras.
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Elizabeth Bott interroga-se sobre os elementos que determinam os papéis 
entre marido e mulher. O que ela constata, analisando papéis e elementos estruturais 
(pertencimento a uma determinada classe social e a um determinado território, zona da 
cidade) é que estas aproximações não explicam su!cientemente as diferenças entre maneira 
de interpretar os papéis conjugais. Bott toma então em consideração a possibilidade de 
mudança da sua estratégia: “Sendo que era impossível estabelecer uma correlação entre 
segregação conjugal (nos papeis, n.de.A) e, respectivamente, classe social e composição 
da vizinhança, deixei de lado estes dois fatores e desfoquei minha atenção até o contexto 
social imediato das famílias, quer dizer com suas relações externas com amigos, vizinhos, 
parentes, clubes, lojas, lugares de trabalho e similares. Esta aproximação demonstrou-se 
mais fecunda.” (Bott, 1957, p. 83). Os resultados foram interessantes: “Em primeiro lugar 
se observava que as relações externas das famílias assumiam mais a forma de uma rede 
que de um grupo organizado. Em um grupo organizado os indivíduos que o compõe 
formam um conjunto social mais vasto com objetivos comuns, papéis interdependentes 
e uma sub cultura especí!ca. Em uma rede por outro lado, somente alguns e não todos 
os membros que são parte dela tem relações sociais entre eles. (…) Em segundo lugar 
mesmo que todas as famílias estudadas !zeram parte de redes mais que de grupos 
organizados, se observava uma notável variação na compactibilidade (connectedness) 
de suas redes. Por compatibilidade entendo a medida na qual as pessoas conhecidas 
por uma família se conhecem entre si e se encontram entre si independentemente das 
mesmas famílias. Utilizo o termo malha estreita para de!nir uma rede na qual existem 
muitas relações entre as unidades que a compõe, e o termo malha larga para de!nir uma 
rede na qual tais relações são poucas (ibidem)”. É então claro o procedimento de Bott e 
as razões pelas quais o adota e também como chega ao conceito de compatibilidade 
(connectedness). Suas conclusões: “Um exame qualitativo dos dados que encontramos 
sugere que o grau de diferenciação dos papéis conjugais é correlacionado com o grau 
de compatibilidade da rede total da família. As famílias que apresentavam um alto grau 
de diferenciação dos papéis entre marido e mulher (quer dizer nas quais o marido tinha 
alguns papéis e a mulher outros, totalmente diferentes com quase nenhuma sobreposição, 
nota de A.) eram parte de redes com malha estreita (…). As famílias que apresentavam 
uma organização dos papéis conjugais relativamente conjuntas (com intercâmbios de 

papéis entre marido e mulher) faziam parte 
por outro lado de redes de malha larga (…). 
Entre estes dois extremos havia muitos graus 
de variação” (Bott, 1957, pp. 85-86). Como 
explica a autora este efeito da rede?  Bott diz 
que na medida na qual uma mesma pessoa 

As redes podem ter densidades diferentes, ser de 
malha estreita ou de malha larga, isto depende 
da quantidade de interconexões que vinculam 
os elementos da rede… mas interconexões mais 
estreitas é a malha, menos interconexões mais 
largas é a malha.
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conhece a muitas pessoas e que estas (todas estas) tem um alto grau de interconexões 
recíprocas (rede a malha estreita) os membros que compõe esta rede conseguem um 
alto grau de consenso com relação às normas, e exercem uma forte pressão uns sobre os 
outros com a !nalidade de assegurar uma conformidade entre todas as pessoas. 

Esta conformidade será sucessivamente utilizada para manter o contato e se 
necessário para estabelecer relações de ajuda, cooperação etc. como demonstrou 
sucessivamente Margareth Grieco (Grieco, 1987). Bott chega até concluir que na medida 
na qual um futuro casal pertence a uma rede de malha estreita, seu matrimônio será 
uma relação que se inserirá em um sistema pré-existente: a rede. Isto tenderá também 
como consequência que o efeito da rede às vezes poderá manter uma alta separação 
entre os papéis conjugais que cada um dos 
membros do casal poderá utilizar outras 
funções redundantes pré-existentes em 
sua rede (amizades etc.).

As redes sociais formais e as 
determinantes estruturais.

Falar de redes sociais formais depois de ter ilustrado alguns elementos dos 
trabalhos de Barnes e Mitchell parece ser uma contradição uma vez que o conceito de 
rede foi utilizado para poder captar as relações não estruturadas ou não de!nidas por 
elementos estruturais (como são o território ou o sistema produtivo, por exemplo). 
Porém, colocando no centro da re"exão as interconexões e interpelações abriu-
se a possibilidade de superar o conceito de “nó” ou “ponto” proposto por Barnes 
referindo-o exclusivamente a uma pessoa física, para estendê-lo a outros tipos de 
entidades: grupos formais, organizações, instituições, associações etc. Isto favoreceu 
a constituição do que hoje chamamos o tema das redes sociais. 

Quando falamos de redes sociais entendendo redes de organizações ou 
serviços o conceito que utilizamos é diferente do conceito inicial pois já não falamos 
mais de relações entre amizades ou de vizinhança. Estas redes institucionais são 
dispositivos (sistemas) de interconexões e relações de!nidas por consenso político 
entre referentes de organizações. Este dispositivo de relações e interconexões tem 
uma certa estabilidade no tempo e garante a interconexão e a interrelação entre 
entidades que são diferentes entre si. Já não se refere mais "uidez, falta de fronteiras, 
falta de centro e de coordenação; as redes de instituições tem tudo isso: fronteiras, 
centro, coordenação, chefes.

Das redes de amigos as redes sociais de hoje 
que incluem as redes de instituições de serviços. 
Neste caso o aspecto informal, "uido tende a 
desaparecer e os elementos estruturais retomam 
força. 
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Comunidade local e redes: conceito de comunidade. 

O deslocamento das características das pessoas que estão em relação até as 
características das relações e/ou das interconexões entre estas pessoas, ou grupos, 
ou outros tipos de entidades sociais foi aquilo que abriu a possibilidade de "agrar 
o termo “trabalho de redes” ou “trabalho com redes”. Fica para esclarecer em que 
medida este trabalho com redes ou de redes é também um trabalho de comunidade, 
ou em quais condições pode ser. Para poder fazer isto, é necessário esclarecer quais 
são as relações entre os conceitos de comunidade e de rede.

O ponto de partida é então o conceito 
de comunidade local que foi utilizado: 
“Quando falamos de comunidade, em sua 
mais simples de!nição, nos referimos a 
um conjunto de redes sociais que de!nem 
e animam um território delimitado por 
con!ns geográ!cos” (Milanese 2009:28). 
Como ilustramos neste escrito os elementos 

centrais deste conceito são: (1) um conjunto de redes (que vimos que é um dispositivo 
sistêmico), que (2) de!nem um território, quer dizer que dão uma forma original e 
dinâmica ao local (estivemos ilustrando as atividades de vinculação, como pequenas 
redes podem promover grandes movimentos no interior das comunidades) (3) e que 
o animam, quer dizer contribuem para construir sua cultura (no sentido mais amplo: 
material e simbólico); (4) a estes três aspectos se acrescenta um  quarto (veja-se para isto 
o trabalho de Barnes mais acima nesta parte conceitual) que as redes são por de!nição 
abertas e "exíveis e por esta razão a comunidade local também é: aberta e "exível.

Por meio das investigações que mencionamos até aqui o papel das redes em 
uma comunidade local foi razoavelmente ilustrado. Sobre a base do trabalho destes 
investigadores tratamos de implementar também este tipo de aproximação de rede no 
trabalho em e com as comunidades, buscando sobretudo as redes que re"etem relações 
“"uidas” sendo bem conscientes que existem também redes de relações que dependem 
de fatores estruturais (instituições etc.) e que por consequência não são "uidas. 

A prática do SIDIEs (Sistema de Diagnóstico Estratégico) baseia-se neste 
conceito e inicia com a identi!cação da rede de líderes de opinião da comunidade e 
das interconexões que eles tem entre si; quer dizer  identi!ca-se o ator comunitário 
mais importante, aquele que constrói e mantém viva a comunidade. 

Procedendo desta maneira identi!caram-se dois tipos de redes que, no 
transcurso do processo de construção do método e de sua justi!cativa metodológica, 

Quando falamos de comunidade local estamos 
referindo-nos a um sistema de redes que 
constroem e animam um território. Neste sistema 
de redes existem dois que tem una importância 
particular: a rede dos líderes de opinião não 
formais e a rede de líderes de opinião formais.



287TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO SEXTO

tiveram uma importância relevante: as redes dos líderes de opinião formais (referentes 
de grupos, organizações e instituições) por um lado e a rede de líderes de opinião não 
formal; quer dizer cidadãos que não tem um cargo formal mas exercem uma função de 
liderança (in"uência social) em múltiplas situações da vida cotidiana da comunidade. A 
observação evidenciou como estas duas redes estão estreitamente interconectadas e 
que sejam os principais “construtores” da comunidade entendida como sistema de redes 
(Milanese 2009: 82). O trabalho com estas duas redes constituiu-se então como um dos 
eixos centrais da aproximação comunitária seja que esta se dirija ao tema de drogas ou a 
outros temas relacionados com este, ou ao tema da exclusão social ou a sua vida política. 
As redes de líderes de opinião informais revelaram-se particularmente úteis no sentido 
que constituem um bom equilíbrio entre necessidades de continuidade e necessidades 
de mudança, entre relações determinadas por fatores estruturais e relações "uidas, e 
representam bem os critérios de multi centralidade e multi pertencimento típicas da 
aproximação de redes.

Trabalho de redes e terapia de redes.
O “trabalho de redes” no marco da intervenção psicossocial, o de saúde pública, 

não é uma novidade. Para facilitar a compreensão podem-se identi!car duas grandes 
áreas, o estudo das redes e o trabalho com redes, com intensas interconexões entre 
estas. O estudo das redes com suas duas escolas iniciais (Manchester na Grã Bretanha 
e Oxford nos Estados Unidos) e todas as outras que se formaram em todo o mundo, 
principalmente na investigação econômica (Burt, 1995)4, antropológica, política e 
social, tem já uma ampla tradição:  (Mitchell, 1973), (Pappi & Konig, 1995), (Pizarro, 
2004), (Lazega, 2007). Na América Latina pode ajudar recordar Larissa Lomnitz da 
Universidade Autônoma do México (Lomnitz L. A., 2003) (Lomnitz L. , 2002) (Lomnitz 
& Sheinbaum, 2004) (Lomnitz L. , 2001). É por meio dos estudos e das contribuições 
destas pessoas que foram construídos e de!nidos conceitos chaves de análises de 
redes: rede social, rede social primária, rede social secundária, nós, laços, amplitude, 
densidade, incidência, cluster, homogeneidade, heterogeneidade, equivalência 
estrutural, equipolência, tipologia de nós etc. (Lazega, 2007), (Machin, Merlo, & 
Milanese, 2010) (Lomitz, 2007).

O trabalho com redes, quer dizer o uso dos conceitos e instrumentos da 
investigação sobre redes como premissa para o trabalho “social” também tem 
uma história e se encontra, em particular, muito estreitamente vinculado com a 
4 Se a investigação foi  muito intensa no campo das ciências sociais, esta foi todavia mais 
no campo das ciências econômicas (Lopez Pintado, 2004), em particular sobre a relação entre 
redes informais e vida econômica (Lomnitz, 2003) (Lomnitz,, 2001).
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investigação no tema da comunidade, até o ponto que em alguns casos podem ser 
considerados como um sinônimo (Folgheraiter, 1994), (Milanese, 2008). O trabalho 
com redes foi utilizado nos programas de prevenção do uso disfuncional de drogas 
(Vieira Duarte, 2010, pp. 152-163), (Olivier Sudbrack, 2010, pp. 165-173), na área de 
prevenção em saúde mental (Gómez & Malvárez, 2009) e no marco da organização 
de serviços de saúde mental (Cohen, 2009). 

 “A terapia de redes é um fenômeno mais recente e inicialmente relacionada 
principalmente com o trabalho com famílias, ou com redes familiares !nalizados ao “uso” 
da família como recursos, como coator”, ou como contexto facilitador ou interferente com 
intervenções clínicas baseadas fundamentalmente nos dispositivos individuais, de grupo 
ou de família (Bertrando & To#anetti, 2000). Não observou-se nestas intervenções uma 
referência explícita nem aos resultados das investigações marcadas no que se chamou o 
“network analysis”, nem tão pouco ao uso das relações entre pessoas como instrumento 
de trabalho (com exceção do marco de referência sistêmico relacional) (Galanter, 2001) 
(Speck R. , 1967) (Speck R. A., 1974) (Bertrando & To#anetti, 2000).

 Na América Latina tem-se que evidenciar o trabalho pioneiro de Elina Nora 
Dabas (Dabas E. N., 1993) (Dabas & Najmanovich, 1995) que se inspira nas práticas 
de terapia de rede de M. Elkaim (Elkaim, 1989) e nas experiências de Palo Alto. Este 
trabalho articulado com políticas locais dirigidas as populações excluídas (não 
necessariamente a comunidades excluídas) contribuiu signi!cativamente para 
colocar as bases do trabalho de rede e ao desenvolvimento das que sucessivamente 
foram chamadas “terapias comunitárias”.

 O trabalho de rede entendido como terapia de rede especi!camente dirigida 
ao trabalho com consumidores de drogas problemáticos é mais recente (Galanter, 
2001), (Copello, Orford, Hodgson, Tober, & Barret, 2002), (Copello, Orford, Hodgson, 
& Tober, 2009) e se enfocou em múltiplas direções: (1) o uso das redes para reforçar, 
por exemplo, a aderência dos consumidores de drogas até o tratamento (Broadhead, 
Heckathorn, Altice, Hulst van, & Carbone, 2002), ou sua contribuição em apoio a outros 
tratamentos com substâncias substitutas (Galanter, Dermatis, Glikman, Maslansky, & 
Sellers, 2004), (Whitten, 2005-2006); (2) o uso do “network analysis” para avaliar as 
condutas sociais no marco das “network therapy” (Copello, Williamson, Orford, & Day, 
2006), (Quaglio, et al., 2006), ou treinar equipes de trabalho (Keller & Galanter, 1999), 
ou avaliar os diferentes tratamentos (Orford, Hodgson, Copello, Wilton, & Slegg, 2009), 
(Copello A. G., 2006), (3) como instrumentos de investigação das condutas de risco 
em diferentes populações vulneráveis ao uso de drogas e HIV, (Tyler, 2008), (Latkin, 
Forman, Knowlton, & Sherman, 2003), (Lau-Barraco & Collins, 2010), (Kenna & Lewis, 
2008), (Latkin, Mandell, Oziemkowska, Celentano, Vlahov, & Ensminger, 1995), (Fraser 
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& Hawkins, 1984); (4) como instrumento de trabalho para tipologias particulares de 
pacientes: pacientes ambulatoriais com transtornos mentais (Morin & Seidman, 1986), 
consumidores de drogas com transtornos duais (Jenkins, Vila-Rodriguez, Paquet, 
MacEwan, Thorton, & Barr, 2010), (5) o estudo da  correlação entre características 
da rede social e condutas de abuso (por exemplo a overdose) (Latkin, Hua, & Tobin, 
2004), (Tobin, Hua, Costenbader, & Latkin, 2007). 

 Todos os autores citados evidenciam como a aproximação de rede constituía 
um fator positivo para entender as condutas de abuso e para construir dispositivos 
de prevenção, redução do dano, tratamento e reinserção social (Galanter, 2001), 
(Copello, Orford, Hodgson, & Tober, 2009). Onde se encontram diferenças entre os 
autores e também com a posição que o tratamento comunitário construirá durante 
sua experimentação, é no conceito de terapia de rede. Entre os autores citados a 
terapia de rede enfoca-se essencialmente a três sujeitos, atores ou agentes: a pessoa 
diretamente envolvida, sua rede familiar e sua rede subjetiva (amigos) ou seus pares. 
Não se encontrou entre os autores uma extensão até as redes comunitárias que não 
sejam institucionais (as redes de serviços, por exemplo) e uma colocação que tenha a 
comunidade local como ator ou sujeito da ação.

Representação social

O lugar central das representações sociais no tratamento comunitário depende 
da relação que estas têm com o conceito e a prática das redes e destas com o conceito 
e a prática das comunidades.

 Pode-se considerar que as representações sociais são a prova que as redes 
sociais existem sendo que são ao mesmo tempo seu produto e o elemento que 
as faz visíveis. Por esta razão o trabalho sobre e com as representações sociais foi 
considerado uma das vias mestres para produzir mudanças estruturais nas redes 
sociais. Veja agora alguns elementos que descrevem este conceito.

“As representações sociais teriam que ser consideradas como uma maneira especí!ca de 
entender e de comunicar o que sabemos. Elas ocupam uma posição singular compreendida 
entre os conceitos, que tem como !nalidade a de abstrair o signi!cado do mundo e 
introduzir-lhe ordem e os preceitos que reproduzem ao mundo de maneira signi!cativa. 
Estas sempre têm duas caras; a icônica e a simbólica, que são interdependentes com as duas 
caras de uma folha de papel. Sabemos que: representação é igual a imagem/signi!cado; 
em outras palavras estas fazem corresponder a toda imagem uma ideia e a toda ideia uma 
imagem” (Moscovici, 1979)

As representações sociais são então sociais por excelência porque:
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- Permitem a comunicação entre pessoas: permitem 
que pelas conexões que se estabelecem entre pessoas 
pode transitar “informação”.
- Produzem ordem: neste sentido é um dos fatores 
de organização nas redes até o ponto que podem ser 

consideradas a parte visível organizada de uma rede social.
- Produzem sentido: neste sentido estão estruturadas como uma linguagem e 
utilizam linguagens para que se tornem visíveis.
- São um instrumento de conexão entre uma imagem e uma ideia e como tal 
baseiam-se e reforçam os processos de simbolização. 
É sobretudo Palmonari um dos investigadores que explicita a conexão entre as 

representações sociais e a vida dos grupos (a vida social): 

“ É oportuno considerar as representações sociais como uma maneira especí!ca, 
particular, de expressar o conhecimento em uma sociedade e nos grupos que a compõe. 
As representações sociais podem ser compartilhadas por todos os membros de um grupo 
amplo e fortemente estruturado – uma nação, uma etnia, uma classe social ou um partido 
– mesmo que não foram elaboradas pelo grupo. Estas prevalecem, em algumas condições 
históricas, em todas as condutas simbólicas ou afetivas e parecem constituir uma espécie 
de contexto uniforme e coercitivo (…). As representações sociais ocupam de tal maneira 
uma posição particular entre os conceitos que tem por !nalidade abstrair o signi!cado 
do mundo para poder ordena-lo, e as imagens que reproduzem o real em uma maneira 
compreensível. Estas tem duas caras estritamente interdependentes, como as duas caras 
de uma moeda: em uma cara é indicado o valor (vale tanto  …), e na outra é expresso 
com um símbolo a referência a comunidade nacional, por exemplo com uma estrela para 
Itália, que indica não somente uma coletividade econômica e também étnica, linguística, 
histórica). As representações sociais, então, correspondem a um signi!cado (ou a uma 
ideia), a uma imagem e vice-versa.” “As representações sociais então são elaborações de 
um objeto social por parte de uma comunidade que permite a seus membros comportar 
se e  comunicar em maneira compreensível [Moscovici 1963, 251]. Mais especi!camente 
são sistemas cognitivos com uma lógica e uma linguagem própria. Não são simplesmente 
“opiniões das…” “imagens de…”, “atitudes até…” e sim “teorias” ou verdadeiras “categorias 
de conhecimentos”  úteis para o descobrimento e a organização  social” (op. cit. pag. 41). Os 
dois processos por meio dos quais se originam as representações sociais são o processo de 
ancoragem e o processo de objetivação (Palmonari, 1989, pp. 37-39).

Este texto de Palmonari pode ser considerado como um dos pontos de ancoragem 
entre a teoria e a prática de redes e a teoria e a prática das representações sociais.

Sofrimento social

As organizações que iniciaram a desenvolver o tratamento comunitário nos 
anos 80 trabalhavam quase que exclusivamente focando o tema da droga. Nos anos 

Pode-se pensar que o sofrimento 
social é o sintoma da exclusão 
social.
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90 incluíram entre as preocupações do seu trabalho também todas as situações 
críticas associadas ao consumo de drogas. Chegaram assim a construir outro espaço 
semântico que lhes servia a organizar toda esta complexidade: o tema da exclusão/
inclusão social. Entre os temas de exclusão e do  sofrimento social existem fortes 
interconexões e interpelações, a ponto de se pensar que o segundo é consequência 
do primeiro, e que o sofrimento social da visibilidade nos processos de exclusão, quase 
que não poderia ter sofrimento social sem que fosse a exclusão social a produzi-lo.

 Porque falamos de  sofrimento social e não de enfermidade social ou 
patologia social? Qual sentido damos ao termo sofrimento social? 

 Se focalizássemos nossa abordagem em enfermidade social (mesmo que 
colocássemos  o adjetivo social) ou na patologia (também neste caso com o adjetivo 
social), !caríamos no âmbito dos processos de saúde/enfermidade e acabaríamos 
falando de “medicina social”, como se tratasse exclusivamente de um problema 
técnico no âmbito de uma ciência especí!ca (medicina e, em alguns casos psicologia) 
que de adjetivos tem muitos. Obviamente medicina e psicologia tem palavras 
importante neste discurso, mas não parece que suas palavras constituam o eixo do  
discurso.

 Como diz E. Renault “Desde uns quinze anos (…) o tema do sofrimento 
social foi  progressivamente difundido nos espaços públicos e também no âmbito 
das ciências sociais. Ao mesmo tempo, este tema começou a dar vida as perguntas 
e debates que se relacionam com os desa!os da sociologia (qual é o sentido da 
“sensibilidade” atual  com relação ao sofrimento, qual é o sentido da modalidade de 
expressar os afetos em termos de sofrimento, da quali!cação das desigualdades em 
termos de sofrimentos?), da psicologia (a problemática do sofrimento esta ligada a 
modi!cação da etiologia, ou até a nosógrafa dos ataques contra a subjetividade?), e 
da política (as preocupações pelo sofrimento social podem ser consideradas como 
uma entre as novas formas de dominação e controle social,  ou a  oportunidade para 
se repropor da crítica social?)” (Renault, 2008, p. 13)

 Então adotar a visão de sofrimento social não signi!ca jogar com a terminologia 
e sim (1) visibilizar que existem experiências e processos de “estar mal” que não são 
“enfermidades” e que se enraízam nas formas  e nos processos da vida social, (2) 
que estas formas de “mal estar” estão enraizadas no  tema das desigualdades e por 
consequência da justiça, não se trata então de “enfermidades de órgão”, e sim de 
formas de mal estar relacionadas com o acesso, o compartilhar e a participação aos 
“bens” (materiais e não materiais/simbólicos, naturais e transformados ou produzidos 
por seres humanos), (3) que as formas de participar/compartilhar/aceder aos “bens” 
pode produzir uma etiologia e uma nosógrafa especí!ca, (4) que por meio do “governo” 
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das formas e dos processos de “participar/compartilhar/aceder” se podem governar os 
processos de produção de mal estar, sua transformação em enfermidades (dominação/
controle), ou sua transformação em crítica da política e mudança.

 Na literatura, (Renault, 2008, pp. 203-301) alguns autores sugerem que 
o conceito de sofrimento social possa ser dito em quatro modelos. O primeiro 
é o modelo da economia política clássica que recusa a ideia e as hipóteses que o 
sofrimento pode ser produzido por causas sociais. O segundo é o da medicina social 
que ocupou os espaços vazios (sem sentido) por essa ciência social que chamamos 
de economia política e formulou os conceitos de medicina social e de patologia 
social (Iriart, Waitzkin, Breilh, Estrada, & Mehry, 2002) (Franco, Nunes, Breilhy, Laurell, 
& eds, 1991, pp. 7-16). O terceiro é aquele que marca as investigações iniciadas por 
Durkheim (Durkheim É. , 1994 (1893)), (Durkheim É. , 2004 (1897)) (Durkheim E. , 2004 
(1895)) que identi!ca entre as fontes da “patologia social” (assim chama ao sofrimento 
social), a dos transtornos do mundo normativo (Renault, 2008, p. 253). O primeiro 
seria uma patologia da  integração entre altruísmo e egoísmo e o segundo seria uma 
patologia da regulação entre o fatalismo (regras muito rígidas), e a falta ou debilidade 
das regras (anomia). O quarto modelo é aquele que se inspira a teoria psicanalítica e 
psicodinâmica.  Nesta perspectiva o tema do sofrimento social é central tanto que 
uma das componentes/dinâmicas fundamentais da experiência humana consiste em 
tratar de reduzir o sofrimento social (Freud, 1929). A aproximação freudiana baseia-se 
na distinção entre diferentes fontes do sofrimento e a distinção entre um sofrimento 
normal e um anormal. O segundo tipo de sofrimento seria uma transmutação do 
primeiro (Renault, 2008, p. 272). Entre as fontes do sofrimento Freud menciona três: 
a potência enorme da natureza (por exemplo, os desastres naturais), a caducidade 
do nosso corpo e as de!ciências dos princípios que regulam as relações na família, 
no  Estado  e a sociedade. Quando falamos, neste texto, de sofrimento social nos 
referimos sobre tudo as formas de sofrimento que tem sua origem no  terceiro fator 
mencionado por Freud.

Exclusão social
 
Um último conceito preliminar que ajuda a entender a posição e as origens 

do tratamento comunitário e aquele da “exclusão social”. Conscientes que não existe 
um só conceito e sim um espaço semântico de conceitos, adotamos um pedaço da 
literatura para poder construir a partir disso um espaço semântico que nos sirva para 
trabalhar.
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De onde vem este conceito?

Vejamos primeiro de onde vem este conceito e como se transformou no tempo.
 

“Nos anos 70, na França, os porta vozes do chamado “movimento pelo quarto mundo” 
foram quem primeiro popularizaram o termo, usando-o no sentido amplo para referir-se 
aqueles grupos e pessoas que padeciam situações de pobreza e extrema marginação no 
seio das opulentas sociedades ocidentais. O termo foi resgatado daquele contexto inicial 
e começou seu caminho no âmbito das políticas sociais um pouco mais tarde, na mão 
de Lenoir (Lenoir, 1974) quem, em 1974, usou-o para denominar um setor crescente de 
população que se falava excluída ou sem acesso aos mecanismos públicos de proteção 
social.
Mas além da primeira de!nição, nos anos 80 e mais decididamente a partir dos 90 e 
desta  última década, os conceitos de exclusão social e de inclusão foram se introduzindo 
progressivamente no marco das políticas públicas (…). Inicialmente como um 
complemento, mas con!gurando-se em pouco tempo como o novo eixo a partir do qual 
era possível reestruturar atuações (Obradors, García, & Canal, 2010, p. 26)

Desta breve história percebemos dois aspectos que se conservam sem grandes 
modi!cações através do desenvolvimento do conceito. O primeiro é a constatação 
que até em “sociedades opulentas” (quer dizer que tem recursos em abundância) 
existem pessoas, famílias, grupos ou comunidades em situação de pobreza e extrema 
marginalização. Isto pode parecer contraditório, mas esta aparente contradição 
desaparece se se entende que essa marginalização extrema depende de um processo 
sócio cultural e econômico/político que será chamado “exclusão social”. O segundo 
aspecto é o lugar no qual nasceu o conceito: a observação que atores pertencentes as 
sociedades opulentas faziam dos  “países do quarto mundo”, observações dos “outros” 
e a surpresa de encontrar que estes outros eram parte também de seu mundo. Implícito 
neste aspecto existe também a tomada de consciência de que mesmo que exista uma 
diferença importante entre as sociedades opulentas e as sociedades do quarto mundo 
(pelo menos em termos da distribuição/acesso aos recursos) ambas estão ou podem 
estar atravessadas pelos mesmos processos de marginalização e exclusão.

Um conceito inicial de exclusão social

“A exclusão social é um produto dos processos de diferenciação, distinção e 
estrati!cação comum a toda organização social hierarquizada que se pode constituir ao 
longo da história da humanidade”. E por isso que, apesar de sua recente popularização, 
a noção de exclusão social nos estudos das ciências sociais tem uma trajetória 
relativamente dilatada (Elias, 1993) (Elias, 1965) (Foucault, 1975), (Parkin, 1974). 
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Processo de cima para baixo: quando 
por exemplo os programas, ideias, 
políticas vem das instituições do estado 
ou de organismos institucionais e 
“baixam” até as comunidades locais. 
É preciso combinar os processos de 
cima para baixo com os processos de 
baixo para cima (das comunidades 
até as instituições). O diálogo entre os 
dois níveis é a garantia do êxito dos 
programas e do fortalecimento da 
democracia.

Este conjunto de fatores e situações de vulnerabilidade e de risco, no qual se refere a noção 
de exclusão social, tem como causa e consequência a impossibilidade e as di!culdades 
para aceder a espaços e recursos materiais e não materiais socialmente valorizados pela 
coletividade.
(…)  Desde seu inicio o conceito de exclusão social deu conta de um fenômeno de expulsão, 

inacessibilidade ou negação de possibilidade das 
pessoas, grupos sociais ou territórios com relação 
aos recursos de todo tipo que favorecem o bem estar 
social. Desta maneira, em nossa sociedade prevalece 
uma certa estruturação social de privilégios e relações 
de poder, que operam incluindo determinados 
setores e deixando outros a margem. Estas dinâmicas 
de inclusão e exclusão se produzem em todos os 
níveis e campos da  atividade social (…).
Assim, por sua própria de!nição, a exclusão social se 
refere a um fenômeno estrutural, multidimensional 
e dinâmico. Um fenômeno que pode dar-se em 
formas, espaços e momentos diversos, devido a uma 
complexa combinação de fatores. A exclusão social 
afeta, de formas distintas, as pessoas e os grupos 
sociais segundo múltiplas circunstâncias. Porém, tem 

sempre como resultante a expulsão ou a negação do acesso em espaços sociais e recursos 
materiais e não materiais socialmente valorizados como fontes de bem estar em um 
determinado momento histórico.
A desconformidade, ou a reação diante dos efeitos excludentes da estruturação social, 
também tomou inúmeras formas ao longo da história. Desde a ação de bene!cência até 
a proteção social ou a revolta social, podem considerar-se incontáveis formas de oferecer 
resistência ou contenção ante a exclusão, impulsionando dinâmicas de solidariedade, 
reconhecimento e inclusão de setores oprimidos ou simplesmente marginalizados dos 
estilos e das condições de vida considerados aceitáveis em cada momento e lugar “ 
(Obradors, García, & Canal, 2010, p. 26).

 Assim estas colocações ajudam a evidenciar alguns aspectos deste conceito: 
(a) uma ambivalência de fundo: a exclusão entendida como uma falta ou di!culdade 
de acesso devido a características (limites ou desvantagens) de algumas pessoas ou 
grupos, ou como uma estratégia ativa e explícita de expulsão de certos atores; (b) 
exclusão devida a uma “combinação de fatores” (do qual deriva sua múltipla diversidade 
na realidade da  vida social), como se fosse o resultado de uma combinação de fatores 
que se combinam sozinho, ou como resultado de estratégias políticas que combinam 
estes fatores de algumas maneiras (admitindo que se possa falar de fatores).

“Nas últimas décadas, o conceito de exclusão social incorporou-se progressivamente no 
âmbito das políticas públicas e foi impregnando em todos os campos da ação social. 
Este processo foi em grande parte impulsionado de cima para baixo. Não é em vão que 
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as políticas para inclusão social emergem e começam a de!nir-se (…) e pouco a pouco 
descolando-se pelos níveis nacionais, regionais e locais (...). É neste marco mais local onde 
os conceitos tomam corpo e onde o setor das entidades de ação social estão jogando um 
papel mais determinante. Pouco a pouco, e fruto da experiência acumulada no terreno, 
o terceiro setor social esta começando a consolidar-se como uma voz indispensável, não 
somente no campo das políticas públicas, mas cada vez mais em seu desenho.” Este 
processo paulatino de incorporação dos conceitos de inclusão e exclusão social no âmbito 
das políticas públicas (…) tem se consolidado em um novo paradigma para, por um lado, 
compreender as dinâmicas de desigualdade social nas sociedades contemporâneas, e 
por outro, reestruturar o campo das políticas sociais e os estados de bem estar em uma 
mudança de época acelerada, marcada pela multiplicação dos fatores de desigualdade e a 
extensão de seus efeitos (Boltanski & Chapiello, 2005) em (Obradors, García, & Canal, 2010)

Desta citação relevo três aspectos: (a) que inicialmente as políticas de 
inclusão social  aparecem como um processo de cima para baixo, mesmo assim 
(b) sem que exista um processo de baixo para cima esta se transforma em ilusão 
política e frustrações sociais. (c) O terceiro aspecto é a aparição (melhor seria dizer 
a reorganização com uma estratégia nova) do chamado Terceiro Setor que já não é 
simplesmente a entidade executora de políticas estabelecidas fora de seu contexto 
cultural e sim inicia a participar como ator na fase de construção das políticas mesmas.

Exclusão e carência

Sem dúvida a aparição deste ator (terceiro setor) e a sua participação na construção 
das políticas, a existência de políticas de inclusão social ou de luta contra a pobreza e 
exclusão não signi!cam a redução na heterogeneidade das abordagens e na complexidade 
ou diversidade dos conceitos. (Silver, 1994). Entre os conceitos de exclusão social mais 
conhecidos (correlacionados com suas políticas e sua tradução prática) temos em primeiro 
lugar o conceito de exclusão social vinculado a “carência de recursos materiais e em certos 
níveis de condições de vida”. Diante de um conceito deste tipo se entende que as respostas 
mais adequadas consistem em “proporcionar os recursos que se considerem convenientes 
às pessoas ou grupos que carecem dos mesmos, entendendo que isto provocará uma 
mudança sobre as dinâmicas de desigualdade existentes” (Obradors, García, & Canal, 2010, 
p. 29).  O fato de “proporcionar” evidencia a posição em  prevalência passiva de quem 
recebe e a posição em prevalência ativa (de ator ou agente) de quem proporciona. Este 
pode ser muito criativo nas modalidades de proporcionar, nos métodos e tipos de recursos 
que proporciona e nos dispositivos nos quais esta “entrega” de recursos se da.

 Porém, isto não mudará a relação de quem entrega e de quem recebe, muito 
menos os processos que produziram o fato de que alguém tem e alguém é carente.
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Exclusão e relacões de desigualdade

Em uma segunda perspectiva a exclusão social se identi!ca como uma 
consequência ou efeito de “certas relações de desigualdade” em diferentes contextos: 
escola e formação pro!ssional, âmbito 
do trabalho, políticas de bem estar e 
proteção social (com consequente relação 
de dependência até estas últimas), cultura 
etc.. Pode-se entender neste caso que 
não se trata de desigualdades casuais e 
sim “intencionais” e parte de estratégias 
ou políticas no campo da educação, 
do emprego, do bem estar social e da 
cultura. Trata-se de processos de exclusão/marginalização chamados estruturais, que 
obedecem então uma concepção do estado ou da vida social e a interesses de grupos 
especí!cos. Neste caso se falamos de estratégias de inclusão/inserção nos referimos 
àquelas abordagens que reduzem as desigualdades e as relações de dependência: 
melhora das condições de escolarização, de emprego e retribuição, das condições 
de acesso ao bem estar social. Nesta segunda perspectiva, a diferença da primeira, 
pressupõe sérios problemas políticos porque sua adoção implica elaborar um 
conceito diferente de sociedade e por consequência de políticas, e por consequência 
de equilíbrio entre interesses. A criatividade aqui não se aplica somente aos métodos 
e estratégias de “entrega de recursos” (primeira perspectiva), mas também a como e 
quais processos de mudança estruturais se implementam e quais são as mudanças de 
relações de poder que se requer e como se produzem.

 Esta segunda componente baseia-se também na premissa de que “estando 
nossa sociedade estruturada primordialmente no âmbito econômico e do trabalho, 
as possibilidades de desenvolvimento pessoal autônomo em outros âmbitos passam 
pela suscetibilidade de uma determinada posição de mercado” (Obradors, García, & 
Canal, 2010, p. 29).

Exclusão e incorporacão

 Em termos globais, no marco das políticas europeias para a inclusão social 
predominou o que alguns autores chamaram de discurso “integracionista individual” 
(Levitas, 1996), (Levitas, 2007), pelo qual a “exclusão social se entende como uma  
problemática que pode ser superada em grande parte mediante a incorporação de 

Às vezes é possível modi!car as 
condições de vida de uma pessoa ou 
de uma comunidade. Isto não implica 
que automaticamente se modi!quem 
também os processos que as produzem. 
Quando se fala de mudanças estruturais 
ou profundas um se refere às mudanças 
de condições e dos elementos e processos 
que as produzem.
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todos os setores da população nas estruturas produtivas e da economia formal. Por 
isso, as políticas de inclusão se centraram em estabelecer medidas para incentivar 
crescimento econômico e a incorporação no mercado de trabalho como bases 
essenciais para garantir a erradicação da pobreza e fomentar a coesão social” 
(Obradors, García, & Canal, 2010, pp. 26-28).

 Ruth Levitas e outros, Will Hutton, por exemplo, e Robert Castel (Castel, 
De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso, 1995), criticam esta 
aproximação porque estes consideram que a exclusão e um elemento endêmico 
(por consequência não superável) do capitalismo e adota como resposta exclusiva 
a “integração” no mundo do trabalho produtivo remunerado, marginalizando todas 
as outras formas de “trabalho” e de participação a vida produtiva da sociedade. 
Procedendo desta maneira só promove um ocultamento das desigualdades 
existentes não somente entre trabalhadores que recebem um salário como também 
entre os que não o recebem e entre os “trabalhadores” e a classe dos proprietários 
(property-owing class).

Investigação na ação 

Em vários estágios desse trabalho foi mencionado o termo investigação na ação. 
Pode-se entender que esse termo deriva e se inspira diretamente da investigação-
ação, porém tenha algumas diferenças e peculiaridades. 

 Existe um acordo razoável entre os investigadores em reconhecer que o 
artigo de K. Lewin “Investigação, Ação e Problemas das Minorias” (Lewin, Action 
Research and Minority Problems, 1946) foi uma das contribuições fundamentais para 
inserir essa abordagem entre os métodos da investigação e do trabalho social (nesse 
ano Lewin inicia sua experimentação de investigação na ação). O autor estabelece 
também o contexto na qual esse termo nasceu: o campo da resolução dos con"itos e 
as relações com as minorias; fundamentalmente o trabalho com os grupos.

 A aproximação de Lewin e dos seus seguidores não seria entendível sem 
levar em consideração a sua teoria do campo que passou a deslocar a observação 
e o interesse desde as ações ou desde os acontecimentos em si, para um contexto 
na qual o evento acontece: “a dinâmica dos processos -diz Lewin – sempre tem que 
ser derivada das relações entre o individuo concreto e a situação concreta” (Lewin, 
1931) Este deslocamento do acontecimento em si (uma ação, uma intervenção, um 
fato especí!co) ao contexto das relações entre os sujeitos que o produziram foi 
fundamental para se aproximar à teoria e ao método da investigação-ação.  

 O objeto do estudo já não é o acontecimento, mas a pessoa em relação. >
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Do ponto de vista do procedimento a 
investigação-ação não mudou muito 
desde os anos 1940 -1950, seus três 
momentos (planejamento, execução, 
avaliação) organizados como uma 
espiral permaneceram na estrutura da 
investigação-ação, mesmo que ela tenha 
se enriquecido  muito do ponto de vista 
das ferramentas. Um dos elementos 
centrais da abordagem lewiniana foi a 
condivisão dos objetos da investigação 
por parte de todos os sujeitos envolvidos. 
Este fato é a novidade e é o momento no 
qual o tema da participação (em particular 
dos atores que habitualmente são objeto 
de investigação) inicia a aparecer na 
investigação em ciências sociais. Desta 
maneira o investigador não se isola do 
contexto, mas trabalha na situação do 
campo psicológico dos grupos (das 
comunidades), envolvendo no processo 
de investigação a todos aqueles que têm 
um interesse para se deixar envolver.  
Desta maneira o investigador assume 
um papel de agente de mudança como 
diz o Lewin, de formador. Por meio deste 
processo Lewin chega a considerar a 
ação, a investigação e a formação como 
um triangulo que é fundamental manter 
integro para garantir o interesse de cada 
um de suas vértices.  

 Quando Paulo Freire no marco 
de seu trabalho de alfabetização 
(assim como ele o entende) propõe a 
sua “metodologia conscientizadora” 
(Freire, 1970 – manuscrito 1968 – p. 
130), ele também apresenta o tema 

da metodologia, e o faz nos seguintes 
termos: “(...) investigar é, repetimos, 
investigar o pensamento dos homens 
referidos à realidade, é investigar seu 
atuar sobre a realidade, que é sua práxis. 
A metodologia que defendemos exige, 
por isso, que no "uxo da investigação 
se faça ambos os sujeitos da mesma, 
tanto os investigadores como os homens 
do povo que aparentemente, seria o 
seu objeto. (...). A investigação (...) !ca 
assim como um esforço comum de 
tomada de consciência da realidade e de 
autoconsciência, que a inscreve como um 
ponto de partida do processo educativo 
ou da ação cultural de caráter liberador” 
(ibidem, p.132-133).

 Paulo Freire, como Lewin quase 
quarenta anos antes, repensa o lugar 
da ação orientada à produção de uma 
mudança e o tema da participação 
daqueles “objetos” de estudo no mesmo 
processo: “Esta investigação, (...) que 
na sua pratica educador – educando 
e educandos – educadores conjugam 
sua ação cognitiva sobre o mesmo 
objeto conhecível,  tem que se basear 
igualmente na reciprocidade da ação, da 
mesma ação de investigar” (ibidem, p. 
134).

 Ficam assim assentados, 
além do método especí!co e das 
ferramentas utilizadas para realizar uma 
investigação-ação, seus dois eixos: a ação 
transformadora encontra se no começo 
da investigação, pode até não ser o seu 
objetivo, mas é certamente sua !nalidade. 
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O segundo eixo: a participação de todas 
as pessoas interessadas no “"uxo” (diz 
P.Freire) da investigação. Pode se entender 
que esta teoria se conecta com o tema 
e a teoria da ação social. É na procura 
do esclarecimento desta conexão que 
foram identi!cadas algumas tipologias 
da investigação ação: investigação ação 
diagnóstica, participativa, empírica e 
experimental (Mallia, 1990, p 69).

 A primeira (Investigação-ação 
diagnóstica) tem como !nalidade 
produzir uma fotogra!a da situação e 
propor uma solução ou uma resposta. 
A investigação-ação participativa tem 
mais efeito sobre o processo da ação 
que sobre a precisão do processo da 
investigação. Alguns autores consideram 
mais uma tipologia especí!ca de ação 
que uma tipologia de investigação 
(Mallia, 1990, p.70). Os limites desta 
abordagem residem no fato que nem 
todas as pessoas que participam têm 
os mesmos conhecimentos sobre os 
processos de investigação, isso produz 
assimetrias entre os participantes e 
incongruências nas ações. A hipótese de 
partida da investigação, ação empírica, 
é aquela que inicia uma série de 
investigações no marco de um contexto 
especí!co. Neste caso, a qualidade do 
resultado depende da capacidade de 
todos os participantes em de!nir objetos, 
hipóteses explicativas dos fenômenos 
e conclusões que queremos conhecer. 
A investigação-ação experimental é 
a que mais tem semelhança com o 

“modelo” que os seguidores de Lewin 
pensavam. Ela exige procedimentos e 
contextos controlados que não sempre 
e não facilmente são possíveis de achar 
ou construir nas comunidades locais 
altamente turbulentas.

 Em que se diferencia a 
investigação-ação da investigação na 
ação? Nas quatro tipologias que foram 
mencionadas observa-se que (1) a 
investigação é planejada desde o inicio 
e se desenvolve seguindo o plano, (2) o 
aspecto dinâmico pertence ao processo 
da investigação e não aos contextos 
na medida que se investigam (é como 
se o contexto permanecesse estático 
e que seu movimento dependesse da 
ação (investigação-ação) proposta; 
(3) a percepção que temos é que “o 
contexto” espere paciente que aqueles 
que participam na investigação-ação 
dinamize o contexto e desta maneira 
produzam uma mudança. 

 Na investigação na ação 
considera se que (1) a investigação-ação 
se insere em um contexto que desde 
antes da investigação e provavelmente 
depois, encontra em evolução seguindo 
seu (s) processo (s) dinâmico (s), (2) que o 
resultado / produto da investigação-ação 
não depende só do método (diagnóstico, 
participativo, empírico ou experimental), 
mas da capacidade dos atores de estar 
em nessa situação do contexto, (3) que a 
partir do momento no qual eles estejam 
nesse contexto serão parte dos processos 
dinâmicos do desenvolvimento dessa 
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entidade social que investigam, (4) que 
os resultados da investigação ação 
serão um re"exo do método especí!co 
utilizado, da qualidade (estratégias) da 
participação dos atores da investigação 
na vida cotidiana (processos dinâmicos 
de desenvolvimento) da entidade 
que investigam, (5) que a participação 
dos atores da investigação modi!ca a 
situação no mesmo ato de conhecê-la 
(ver ações de enganche). 

Minorias ativas

Conceito
A Teoria das Minorias Ativas é uma 

teoria sobre a in"uência social e tem sido 
desenvolvida, entre outros, pelo trabalho 
de investigação de Serge Moscovici. 
Sua intenção era evidenciar como a 
in"uência social não fosse somente fonte 
de conformidade e controle social, se 
não pudesse ser utilizada para promover 
mudança e transformação. 

 Moscovici parte de uma 
constatação ligada a acontecimentos de 
sua época (os movimentos dos estudantes, 
das feministas, dos homossexuais, nos 
encontramos nos anos setenta) que podem 
ser estendidos também a outros tipos de 
fenômenos como são as comunidades 
de base, os movimentos sindicais, etc. 
Estes acontecimentos têm sido capazes 
de promover mudanças signi!cativas 
ainda que não tenham representado o 
pensamento das maiorias se não, este é o 
ponto: minorias. Textualmente Moscovici 

diz que houve “épocas minoritárias, nas 
que a obstinação de alguns indivíduos, de 
alguns grupos de tamanho reduzido, parece 
bastar para criar o acontecimentos e decidir 
o curso das coisas”(Moscovici, 1981).

 É através do estudo dos 
movimentos minoritários, que tiveram uma 
incidência profunda na vida das sociedades, 
que Moscovici trata de entender como 
se produz a mudança social, quais são as 
relações de in"uência necessárias para 
isso, quais as características destes “novos” 
sujeitos (atores/agentes sociais). Moscovici 
não antecipa o estudo das redes sociais, 
mas levanta alguns conceitos que serão 
utilizados sucessivamente neste campo: 
buscando explicar a mudança social ele 
busca evidenciar os tipos de relações entre 
atores das minorias que o fazem possível.

 Fazendo isto, Moscovici propõe 
um paradigma que por alguns aspectos 
pode ser considerado inovador: não 
se enfoca no tema da in"uência social 
a partir da maioria se não a partir das 
minorias ou, como dizem J. Machin e 
outros “de uma realidade dada a uma 
realidade construída; de uma relação 
assimétrica e de dependência entre a 
fonte (considerado sempre como o grupo 
ou a maioria) e o branco (considerado 
sempre como o individuo ou a minoria) 
de in"uência, a uma relação simétrica 
e de interdependência do individuo 
e o grupo, a minoria e a maioria; de 
um objetivo da interação centrado no 
controle social e a conformidade a um 
centrado na mudança social e a inovação; 
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do estudo dos fenômenos desde o ponto 
de vista da conservação do equilíbrio e a 
redução da incerteza a um ponto de vista 
do con"ito e a negociação, etc.” (Machin, 
Velasco, Silva & Moreno, 2010, p.133).

 Aquele que nos facilitou o 
trabalho de construção conceitual neste 
contexto foi o fato de Moscovici, quando 
fala de minorias, as observa desde um 
ponto de vista quase exclusivamente 
qualitativo “como conformadas por 
quem que, seja por transgressão à 
norma seja por incapacidade para 
conformar-se a ela, são objeto de tutela 
ou marginalização “(Moscovici, 1981, 
pag. 26) citado em (Machin, Velasco, 
Silva & Moreno, 2010, p. 133). Fazendo 
esta operação Moscovici indica dois 
caminhos diferentes: o primeiro é o 
estudo dos grupos de risco (gangs, 
bandos, redes com alta homogeneidade, 
pessoas marginalizadas que vivem em 
grupos, etc.) como se fossem minorias; 
o segundo caminho é construir minorias 
para produzir mudança social sem 
produzir marginalização ou para superá-
la quando e onde exista. 

As minorias passivas
 Entre as minorias Moscovici 

identi!ca duas categorias. A primeira 
categoria está constituída por aqueles 
grupos minoritários que não tem nem 
regras nem normas, isto é, respeitando 
o etimológico da palavra, que não tem 
nenhum ponto de apoio conceitual nem 
ideológico, nenhum ponto de referência 

(uma norma é essencialmente isto). 
Por exemplo, os grupos de usuários 
de heroína presentes na Europa nos 
anos setenta não eram grupos sem 
regras: tinham um forte pano de fundo 
ideológico que dava um sentido político 
a seu consumo, um sentido de revolta e 
protesto contra a sociedade. Comparado 
com alguns grupos de usuários de 
heroína de 2010, do mesmo contexto 
cultural, se observa que estes se reúnem 
e se drogam por tédio do presente. 
Moscovici diz que estes grupos se 
caracterizam por sua passividade.

As minorias ativas e a ação social
A segunda categoria está 

constituída por aqueles grupos 
minoritários que tem normas, regras, 
pontos de referência e que dão um 
sentido e um propósito a sua ação 
em grupo. Estas minorias respondem 
às características dos grupos que 
implementam ações sociais, ações que 
tem um sentido explícito e que são 
dirigidas até os outros.

 Este aspecto da ação social 
relacionada com as minorias é relevante 
para o tratamento comunitário e o trabalho 
de redes. O tratamento comunitário é 
uma ação social intencional, dirigida aos 
outros, não por isto é automaticamente 
uma ação social interpretada por uma 
minoria ativa; conseguir que seja assim é 
tarefa da formação e do treinamento.

 As características da ação social 
segundo Weber (Weber, 1977 (1921 



302 TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO SEXTO

orig.)) são uma necessária introdução às 
características das minorias ativas que faz 
Moscovici. Weber menciona seus quatro 
fundamentos da ação social. A ação 
social é tal quando se (1) atua em maneira 
racional sobre a !nalidade (o ator tem 
uma ideia clara sobre o resultado !nal de 
seu trabalho e utiliza meios adequados 
para consegui-lo); (2) quando o atuar é 
racional sobre o valor (o ator social não 
busca um resultado exclusivamente 
prático se não em prioridade busca 
permanecer !el a seus princípios); (3) 
atua afetivamente (isto sucede quando 
uma ação re"ete um estado de animo); 
(4) atua tradicionalmente (isto se dá 
quando a ação re"ete hábitos adquiridos 
pelo ator), isto signi!ca inscrever-se em 
um modelo de vida.

 Dito de outra maneira: as ações 
sociais são caracterizadas por ter uma 
estratégia explícita, estar enquadrado 
em um sistema de valores, movidos por 
emoções e afetos e estar enraizadas em 
uma cultura. Se as coisas estão assim 
a ação é social ainda que não busque a 
mudança, ainda que não prometa ou se 
oponha abertamente a ele.

 Moscovici, por sua vez, identi!ca 
nas minorias ativas a que tem êxito, ou 
seja, aquelas que conseguem in"uenciar 
as maiorias. Como fez Weber quase 
cinquenta anos antes dele, identi!cou 
algumas características de seu atuar 
socialmente (“comportamentos sociais” 
diz Moscovici) (idem pág. 141-184):  “a) 
O esforço. Manifesta –se quando se 

está comprometido fortemente com 
uma opção tomada livremente, ao 
grau de realizar sacrifícios pessoais. b) 
A autonomia. Implica independência 
de juízo e atitude, determinação de 
fazer segundo critérios próprios, 
assumindo inclusive uma atitude 
extremista. c) A consistência. Esta é a 
principal atitude exitosa que manifesta 
clareza e certeza (em circunstâncias nas 
quais habitualmente as opiniões são 
menos seguras), a a!rmação de uma 
vontade inquebrantável e segurança 
(os comportamentos, invariantes e 
permanentes, consistentes em uma 
palavra, permitem  prever e simpli!car 
a interação).  d) A rigidez. A rigidez 
expressa a in"exibilidade ante a pressão, 
isto é, não submeter-se nem chegar 
a um compromisso ante a pressão da 
maioria. e) A equidade. Manifesta uma 
sensibilidade e preocupação por ter em 
conta a postura do outro, o desejo de 
reciprocidade e a vontade de estabelecer 
diálogos autênticos (Machin, Velasco, 
Silva & Moreno, 2010)”.

 Ação social weberiana por um lado 
e minoria ativa moscoviciana pelo outro, 
fazem da minoria ativa uma entidade social 
que tem “poder” de in"uenciar e que sabe 
como exercê-lo: racionalidade e emoção, 
consistência e autonomia, capacidade de 
esforço e continuidade, persistência nas 
incertezas, equidade e percepção do mundo 
emocional próprio e dos demais, sobre o seu 
contexto e o contexto do outro, e busca de 
uma mudança profunda (estilo de vida).



303TRATAMENTO COMUNITÁRIO | CAPÍTULO SEXTO

 A última característica 
mencionada por Moscovici é a “equidade” 
entendida como respeito do contexto 
do outro, faz da minoria ativa um ator 
particular. É na busca do outro, em 
considerar o outro como seu ponto de 
chegada que esta minoria é um ator social.

Capital social

Conceito
 O conceito de capital social ajuda 

a dar unidade (é um marco de referência 
conceitual) às redes das quais se falou até 
aqui. O que se entende com isso? Como 
dizem Dekker e Uslaner, o capital social 
está constituído pelo valor das redes 
sociais que por um lado vinculam entre si 
a pessoas que tem algumas similaridades 
entre eles e, pelo outro, constroem 
pontes e relações com pessoas mais 
enfocadas nas diferenças entre pessoas, 
propondo como base da relação uma 
norma de reciprocidade (Dekker and 
Uslaner 2001; Uslaner 2001). Neste caso é 
a reciprocidade que é evidenciada.

 Outros autores como, por 
exemplo, os pioneiros Barnes e Mitchell, 
e mais recentemente Sander (2001, p. 
213), Adler e Kwon (2002) enfocam outro 
fenômeno: aquele que impropriamente 
é chamado “boa vontade” ou 
“sentimento de solidariedade”. Boa 
vontade e solidariedade caracterizam 
o comportamento social de todas as 
espécies, desde os insetos até todos 
os mamíferos inclusos os primatas e a 

espécie humana: isso é um bem (um 
capital) inestimável. Como diz Sander: 
uma pessoa pode encontrar um trabalho 
mais facilmente graças a quem conhece 
do que aquilo que conhece.

 Colocado desta maneira, o 
capital social é “a boa vontade que é 
disponível para os indivíduos ou os 
grupos. Sua fonte reside na estrutura e no 
conteúdo das relações sociais de um ator 
social. Seu efeito "ui desde a informação 
até a in"uência e a solidariedade que um 
ator faz disponível para outro” (Adler and 
Kwon 2002, p. 23).

 Outros autores ressaltam o 
aspecto da interação social como 
elemento de capital social (Claridge, 
2004) e no marco das interações 
identi!cam em particular três delas: a 
a!liação a um grupo que tem poder, 
a rede pessoal (rede subjetiva ou rede 
primária) e uma a!liação institucional 
(Belliveau et al 1996, p. 1572).  P o d e -
se entender por consequência o valor 
em termos de produção de capital que 
tem a construção da rede de recursos 
comunitários institucionais e o sentido 
do esforço que se realiza de maneira 
que os excluídos sejam formalmente 
vinculados com estas redes. Ter um 
sistema que pode receber com e!cácia 
e e!ciência as derivações desde as 
organizações de primeiro nível é não 
somente uma necessidade se não o sinal 
manifesto de uma riqueza produzida 
pelas comunidades. 

 A posição de Bourdieu (Bourdieu 
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1986, p. 248) que se acerca, mais aquela 
dos primeiros investigadores das 
redes (Barnes, Bott, Mitchell) introduz 
um aspecto novo: o capital social é “o 
conjunto dos recursos potenciais ou reais 
relacionados com o processo de uma rede 
social duradoura feita de relações mais ou 
menos institucionalizadas de vizinhança 
e reconhecimento mútuo” (Bordieu 1986, 
p. 248). Mais tarde Bordieu adicionará a 
estas características também o fato do 
conhecimento e do reconhecimento 
recíprocos entre atores da rede (parece 
que são estes aspectos os que de!nem a 
pertinência de uma rede), dizendo também 
que não é somente o fato que os atores de 
uma rede possuam algumas características 
comuns ao elemento que transforma esses 
elementos comuns em capital social, senão 
o fato que tem entre eles uns vínculos 
reciprocamente e permanentes (Bordieu 
1980, 2; em Siisiäinen, 2000).

 Bourdieu, da mesma maneira que 
os pioneiros do conceito ressalta que não é 
su!ciente ter elementos em comum entre 
atores sociais, tampouco não é su!ciente 
ter “riquezas”: o valor agregado consiste 
em ter relações duradouras, e as relações 
duradouras se baseiam no conhecimento 
e reconhecimento recíproco. Entende-
se agora o signi!cado da insistência na 
necessidade de ter relações pessoais e 
diretas com os atores comunitários. Como 
poderá ser visto, o SIDIEs é um dispositivo 
de relações que produzem outras relações 
e por meio destas produz conhecimento 
e reconhecimento. Os processos de 

construção de todas as redes mencionadas 
até aqui são processos de construção de 
relações pessoais e diretas por meio da 
participação na vida cotidiana.

 Para concluir esta revisão 
conceitual: veja Fukuyama, Thomas e 
Putnam que com Bourdieu contribuíram 
para a conceitualização mais recente 
deste fenômeno social. O primeiro 
(Fukuyama 1995, p.10) identi!ca o 
capital social como a habilidade das 
pessoas de trabalharem juntas com um 
propósito comum no marco de grupos 
e organizações, ou, alguns anos depois, 
como “a existência de um conjunto 
de normas e valores não formais 
compartilhados entre os membros de 
um grupo que permite a cooperação 
entre eles” (Fukuyama, 1977).

 Putnam põe ao centro do capital 
social as redes, as normas e a con!ança 
social a!rmando que são estes elementos 
os que permitem a coordenação (criação 
de ordem) e a cooperação (o trabalhar 
juntos) para um benefício mútuo de 
todos os que participam (Putnam 1995, 
67), enquanto que Thomas adiciona a 
esta última concepção o aspecto da 
voluntariedade do capital social.  
Quando se fala de capital social se faz 
referência “aqueles meios e processos 
voluntários que se desenvolvem no 
interior das sociedades e que promovem 
desenvolvimento para a coletividade em 
seu conjunto” (Thomas 1996, p.11).

O conceito de con!ança social é 
difícil de operacionalizar com clareza, 
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mas entende-se que no substrato das redes se encontra este “valor intocável” que faz 
com que as pessoas renunciem a suas defesas naturais ou culturais até o outro, para 
aceitar o vínculo e o pertencimento.

Conclusão

Aquele que foi descrito no primeiro e segundo livro do “Tratamento 
Comunitário” tomou a forma de um “conto” na qual participaram diversos atores que 
dividiram suas relações, suas práticas e seus conceitos.

 Estes atores se reuniram e se interrelacionaram a partir de alguns temas 
geradores básicos: o tema das redes, das minorias ativas, do capital social, das 
representações sociais, da comunidade, do dispositivo, etc. Estes e outros temas 
constituíram e constituem o andaime conceitual do tratamento comunitário e o 
mapa de sua participação na vida cotidiana das comunidades.

 Como se menciona na seção dedicada à “investigação na ação”, a intenção 
deste trabalho é produzir uma mudança adotando a proposta da “investigação 
na ação” enriquecida pelo aprendido por meio da experiência do tratamento 
comunitário: o valor da relação (do estar ali) que nasce e se desenvolve entre os atores 
da investigação e a população de uma comunidade. A evolução dessa relação é a 
medida do conhecimento e da profundidade do impacto da ação social. 

 Neste contexto o SIDIEs é uma ferramenta que ajuda a encontrar o norte quando 
se tem a impressão que este despareceu, ou seja, a encontrar e produzir sentido.
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