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RESUMO: A Educação Física e sua especificidade vêm sendo debatida 

constantemente como também seus lugares de atuação, lugares que há pouco 
tempo atrás não eram vislumbrados por esses profissionais, podendo atuar com 

uma diversidade de intervenções e em modalidades de tratamento inovadoras como, 
por exemplo, no CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). Este 
Centro constitui-se em serviços estratégicos, substitutivos ao modelo manicomial, 

específico para tratamento de dependentes químicos, e em seu quadro de 
profissionais o professor de Educação Física pode se fazer presente se solicitado 

pelo centro. O presente trabalho objetivou-se, por meio de uma investigação das 
produções científicas, analisar a contribuição da Educação Física nos processos de 
tratamento do usuário de drogas no CAPSad. Trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa e é caracterizado por ser uma revisão bibliográfica, seguindo os preceitos 
do estudo exploratório a partir de material já elaborado, constituído por artigos 

científicos. Os resultados evidenciam primeiramente a escassez de produção 
científica nesta área, já que foram selecionados somente cinco artigos que 
responderiam ao tema proposto e possibilitariam a obtenção de respostas ao 

problema da pesquisa. Os artigos selecionados evidenciaram importantes 
contribuições da Educação Física na saúde mental, sendo ela mais humanizada 

levando em consideração o sujeito acima de qualquer atividade. 
 

 

ABSTRACT: Physical Education and its specificity are being constantly debated but 

also their places of work, places that not long ago were not envisioned by these 

professionals, and can operate with a variety of interventions and innovative 

treatment modalities, for example, in CAPS AD (Center for Psychosocial Care 

Alcohol and Drugs).  This center is in strategic services, replaces the asylum model, 

specific model for treating drug addicts, and in occupational, physical education 

teacher may be present if requested by the center This study aimed to, through an 

investigation of scientific productions, analyze the contribution of physical education 

in the process of treatment of drug users in CAPSad. This is a study of qualitative 

nature and is characterized as a literature review, following the precepts of the 

exploratory study from material already prepared, containing scientific articles. The 

first results show the lack of scientific production in this area, since only five articles 

that respond to the proposed theme and make it possible to obtain answers to the 

research problem selected. The selected articles revealed important contributions of 

Physical Education on mental health, it is more humane considering the subject 

above any activity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O uso e o abuso de drogas é um dos temas de grande preocupação nacional e 

internacional devido às conseqüências que este consumo pode trazer ao indivíduo.  

O consumo excessivo do álcool, por exemplo, é responsável pela morte de 2,5 

milhões de pessoas por ano e está na origem de muitas doenças e traumatismos 

não fatais em todo o mundo. Essa é uma das principais informações contidas no 

mais recente relatório sobre a situação global do consumo do álcool e a saúde, 

publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2011. Para compreender melhor 

o que é a droga e os problemas que o uso excessivo pode desencadear, segue uma 

breve explicação sobre sua origem e significados. 

A droga que tem origem do Francês “drogue”, tem o significado  “seca”, alguma 

coisa seca.  O conceito mais  usual para referir-se a uma droga 

é estupefaciente ou entorpecente:  “toda substância que provoca alterações psico-

químicas no organismo, ou seja, alterações nos sentidos e no funcionamento do 

organismo”. (OMS, 1989) 

Há dois grandes grupos de drogas, que se formam segundo as convenções e 

exigências sociais, muito mais do que pelas características das próprias drogas. São 

eles o grupo das drogas lícitas e das drogas ilícitas. 

Drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, compradas  de maneira livre, e seu 

comércio sem sofrer qualquer tipo de restrição ou sansão, contando ainda, em 

alguns casos, com forte auxílio da publicidade. Drogas ilícitas são de 

comercialização proibida pela justiça, não sofrem qualquer forma de controle e são 

vendidas no mercado ilegal. 

As drogas podem ser substâncias que usamos no nosso dia a dia como café, 

refrigerantes, tabaco, bebidas, medicamentos, como também crack, cocaína, entre 

outros. O que difere umas das outras são as mudanças que causam no organismo e 

a classificação apresentada pelo Ministério da Justiça. (BRASIL, 2011) 

Importantes debates vêem ocorrendo na sociedade sobre as diferentes formas de 

uso de drogas, através da análise do padrão de uso, para determinar quando o 
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mesmo é prejudicial ou não.  O padrão de uso destas substâncias, segundo 

Ministério da Saúde (2009), pode ser classificado como experimentação, uso 

regular, uso nocivo ou dependência. Sendo que nenhum destes padrões está isento 

de risco e a dependência não será, necessariamente desenvolvida em todo usuário. 

A experimentação refere-se ao uso da droga uma única vez com fim de conhecer, 

muitas vezes levados pela curiosidade. 

O uso regular passa da experimentação sendo uma auto-administração de qualquer 

quantidade de substância psicoativa e que não acarreta grandes riscos sociais ou 

biológicos para o usuário. Porém o Ministério da Saúde (2009) mostra que a maioria 

dos usuários de drogas abusivas ou dependentes iniciaram esse processo com o 

uso regular e por isso a dificuldade em reconhecer os prejuízos causados pela 

droga.  

O uso nocivo é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1993) como “um 

padrão de uso de substâncias de abuso que causem danos à saúde, físico ou 

mental". Porém, complicações crônicas, como cirrose hepática, abstinência e 

desnutrição, excluem o diagnóstico de uso nocivo e o indivíduo então é classificado 

como dependente. 

A dependência passa por alguns requisitos de acordo com CID 101 para seu 

diagnóstico, como compulsão pelo uso da droga, a relação disfuncional entre um 

indivíduo e seu modo de consumir essa droga, visando principalmente aliviar 

sintomas de mal-estar e desconforto físico e mental, conhecidos por síndrome de 

abstinência e abandono de outros prazeres e interesses. Pode haver ainda 

complicações mentais, clinicas e sociais concomitantes. 

Vale ressaltar, que a forma como o sujeito se relaciona com a droga é o fator 

determinante para indicativo de tratamento e com o aumento da relação do homem 

com a droga se fez necessária a criação de medidas para o tratamento desse 

sujeito. 

                                                                 
1 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde , frequentemente 

designada pela sigla CID fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de 

sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou 

doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria ún ica à qual corresponde um código, que contém até 

6 caracteres. Tais categorias podem incluir um conjunto de doenças semelhantes. 
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A inserção da droga na sociedade tem sido tão grande que segundo o Relatório 

Mundial sobre Drogas da ONU 2009 estima-se que cerca de 230 milhões de 

pessoas - uma em cada 20 pessoas, ou seja, 5% da população adulta, com idade 

entre 15 e 64 anos tenham usado alguma droga ilícita pelo menos uma vez durante 

o ano de 2008. 

O aumento do consumo de drogas lícitas e ilícitas é considerado problema de ordem 

social, não somente em função de sua alta frequência, mas principalmente devido 

aos prejuízos à saúde, pois afeta pessoas de todas as faixas etárias. Este cenário 

com consequências biopsicossociais para o indivíduo exigiu para seu enfrentamento 

a adoção de políticas e ações articuladas que visam minimizar as conseqüências 

deste problema social. 

Inicialmente essas políticas tratavam do dependente químico num sistema asilar que 

excluía o usuário da sociedade. A reforma psiquiatria foi um movimento que buscava 

a liberação dos pacientes, distanciando-se o máximo possível da contenção dos 

mesmos, ela surge então a partir da década de 1970 modificando esse sistema e 

eliminando aos poucos a internação como forma de exclusão social. Este modelo 

seria substituído por uma rede de serviços territoriais de atenção psicossocial, 

visando a integração da pessoa que sofre de transtornos mentais e dependência 

química à comunidade. 

A rede territorial de serviços proposta na Reforma Psiquiátrica inclui centros de 

atenção psicossocial (CAPS), centros de convivência e cultura assistidos, 

cooperativas de trabalho protegido (economia solidária), oficinas de geração de 

renda e residências terapêuticas, descentralizando e territorializando o atendimento 

em saúde, conforme previsto na Lei Federal que institui o Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil. Esses serviços são essencialmente públicos e diferenciam-

se em quantidade máxima de usuários, oficineiros e o local onde está inserido, 

porém todos estão voltados para o tratamento e reinserção desse sujeito a 

sociedade. Esta rede vem substituindo o modelo arcaico dos manicômios do Brasil. 

Destes serviços o CAPS vem se destacando como referência para tratamento 

humanizado no que se refere à promoção e recuperação voltada à saúde mental. 

Segundo a portaria 336/GM de 2002 os CAPS se apresentam em diferentes 

modalidades: CAPS I e CAPS II para atendimento diário de adultos, em sua 
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população de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes. CAPS 

III são para atendimento diário e noturno de adultos. CAPSi para infância e 

adolescência, para atendimento diário a crianças e adolescentes com transtornos 

mentais e  CAPSad: CAPS para usuários de álcool e drogas, para atendimento 

diário população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas, como álcool e outras drogas. 

O CAPSad, como também os outros CAPS, trabalham com uma equipe 

multidisciplinar composta por diversos profissionais sendo que o professor de 

Educação Física pode fazer parte desse quadro quando solicitado. 

As mudanças no tratamento dos dependentes químicos mostram um cenário, onde 

se busca potencializar as formas de cuidado para a reinserção e integralização 

desses sujeitos na sociedade e o professor de Educação Física pode contribuir para 

a recuperação desses indivíduos.  

A Atividade física2 (AF) regular no tratamento do dependente é considerada 

importante por vários autores. (ALVES, ARAUJO, 2012; PASTOR; OLIVEIRA; 

PIMENTEL, 2008; BARBANTI, 2006). Os estudos encontrados demonstram que a 

AF pode contribuir para promover à saúde de âmbito geral, elevando a autoestima, o 

convívio social, o lazer, o respeito, a disciplina, entre outros fatores.  Entretanto, na 

busca por informações da AF no que se refere ao tratamento do usuário no CAPSad, 

percebe-se a escassez de estudos na área.  

Este trabalho justifica se pela carência de informações científicas disponíveis, para 

serem acessadas pelos profissionais que atuam ou que desejam atuar 

especificamente na área do CAPSad, ou mesmo por pesquisadores. Essa escassez 

de trabalhos que abordam diretamente o assunto faz com que a Educação Física 

passe desapercebida pelos profissionais da sua área, diminuindo, por vezes, sua 

importância, e não sendo vislumbrada, sendo que a AF, como já discutida acima por 

vários autores, tem um papel fundamental no tratamento de uso abusivo de drogas. 

                                                                 
2 De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 2010), atividade física é definida como 

qualquer movimento corporal produzido pela contração dos músculos esqueléticos e que resulta em um aumento 

substancial em relação ao dispêndio de energia em repouso.  
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Diante disto, este estudo tem por objetivo buscar as contribuições da Educação 

Física nos processos de tratamento do usuário de drogas no CAPSad, a partir do 

conhecimento produzido na área. Desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica 

que busca analisar produções científicas com foco na participação do profissional de 

educação nos CAPS, e verificar através dos artigos, como este pode se constituir 

como uma maneira de intervenção no processo de recuperação de dependentes 

químicos. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA DROGA 

 

Para MacRae (2003), desde a pré- história, várias substâncias psicoativas vêm 

sendo usadas para diferentes finalidades: estados de êxtase místico/ religioso, 

prazeroso, lúdico ou terapêuticos. O uso de drogas provenientes de plantas era 

usado pelos povos primitivos como estimulantes em sessões religiosas, 

principalmente a maconha.  

 Ela surgiu por ventura no caminho do homem por meio de uma planta denominada 

cacto, oriunda do deserto, cujo paladar era de gosto desagradável e a sua 

ingestão provocava no indivíduo alucinações. 

No século XVI, com as Grandes Navegações os povos europeus entraram em 

contato com diferenciadas substâncias psicoativas, que foram introduzidas 

progressivamente na sociedade, tendo em alguns casos finalidades médicas, 

religiosas ou recreativas. 

 Segundo o Historiador Henrique Carneiro (2002) com o tempo, desde a Expansão 

Européia à Revolução Industrial, variadas substâncias psicoativas foram deixando 

de ser considerados elementos de adoração divina que eram reguladas por rituais 

religiosos, para se converterem em produtos de comércio. Este processo foi 

marcado pela Guerra do Ópio (1839 – 1841), onde suas causas foram fomentadas 

pelo tráfico de ópio indiano da Grã-Bretanha para China, já que a Índia se 

encontrava com o comercio aberto para os europeus e a China não, trazendo 

prejuízos para os europeus. 
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Com o trafico de ópio os ingleses compensavam suas perdas econômicas, mas a 

China com a justificativa de que as drogas estavam fazendo mal ao seu povo decide 

proibir o tráfico, então Londres se vendo em desvantagem, pois um de seus maiores 

meios de adquirir capital estava ameaçado, declara guerra a China garantindo assim 

o monopólio internacional, dominando todo o console britânico.  

No decorrer dos anos as drogas passaram a ser estudadas em laboratórios e no 

final do século XIX viraram drogas sintetizadas. A Era do proibicionismo começou a 

surgir no século XX, primeiro, nos EUA, em 1948, depois, em 1961, em mais de 100 

países (Brasil entre eles), após uma convenção da ONU que relaciona os 

entorpecentes e classifica-os segundo suas propriedades, estabelecendo medidas 

de controle e fiscalização.  

Já em 1971 firma-se a Convenção sobre as substâncias psicotrópicas que controla a 

fabricação, uso e comercio de psicotrópicos. 

Assim constata-se que as drogas encontram-se enraizadas no contexto sócio - 

histórico da humanidade no que diz respeito ao ambiente em que o individuo se 

encontra inserido, no contexto cultural, econômico, militar, religioso, místico, 

medicinal, psicológico, climatológico, como também na busca do prazer.  

 

 

3. ABUSO E DEPENDÊNCIA 

 

Os problemas começaram a surgir quando as pessoas passaram a abusar do uso 

dessas substâncias se tornando dependentes e deixando de lado as 

responsabilidades sociais como família e trabalho.  

A prevalência do uso de álcool e outras drogas tem se mostrado cada vez mais 

intensa na sociedade. Segundo Neury José Botega (2006, p.264), “o álcool é a 

substância psicoativa mais consumida, com ampla aceitação cultural, diversas 

apresentações, variados modos de consumo e fácil acesso ao usuário”. 

Os adolescentes a cada ano têm experimentado mais cedo essas substâncias 

aumentando ainda mais o risco de dependência na fase adulta. Pesquisa realizada 



12 
 

  
 

pelo Ministério da Saúde (2009), com sessenta e um mil adolescentes entre 13 e 15 

anos e que moram nas capitais brasileiras constatou que 70% deles já 

experimentaram bebida alcoólica.  

Essa pesquisa mostra que quem começa a beber antes dos 15 anos tem quase 

cinco vezes mais riscos de se tornar dependente do que quem ingere álcool depois 

dos 21 anos. Isso acontece porque os neurônios por ainda estarem em formação se 

adaptam mais facilmente à exposição ao álcool, então para o álcool ter o efeito 

desejado eles precisam ingerir cada vez mais, aumentando assim a probabilidade de 

se tornar dependente.  

A fase da adolescência e seus conflitos podem tornar o adolescente vulnerável às 

drogas, elas podem surgir como um meio de solucionar ou fugir desses conflitos, 

tornando-se um refúgio e seu uso cada vez mais abusivo. ZAGO (2009) diz: 

 

 

Por isso que a adolescência é o período por excelência de risco para o 
ingresso no uso de substâncias psicoativas. Não só pelo fato de querer 
experimentar o novo, buscar novas emoções e desafios, mas também 

encontrar nessas novas buscas respostas para seu viver.  

 

O autor também mostra que a falta de controle dos pais tem auxiliado nesse 

crescimento pela busca do álcool. Por ser uma bebida socialmente aceita os pais 

não vêm problemas e acabam por permitir o consumo mesmo para menores de 

idade. Eles subestimam o problema ou se omitem mediante a situação. 

 

 

No que se refere ao álcool, o problema é mais grave. Por ele estar tão 

próximo, tão acessível, deixa a impressão de que é semelhante a um animal 
doméstico que não causa mal algum. O álcool está inserido na cultura, 
presente nos lazeres e encontros adolescentes, presente dentro das casas, 

presente tanto na vida profana como no ritual religioso. Desse modo, 
consumir álcool pode parecer normal para o adolescente, sem muita 
censura ou orientação por parte dos pais (ZAGO, 2009). 

 

O álcool tem sido uma porta de entrada para as outras drogas de acordo com as 

pesquisas do Ministério da Saúde (2003), seu fácil acesso dá aos adolescentes a 
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oportunidade da experimentação e com ela vem à desinibição e a coragem de 

utilizar outras drogas como LSD, cocaína e o crack.  

Um estudo do Ibope Inteligência (2011) feito para o governo do Estado de São Paulo 

mostrou que as mesclas e bebidas adocicadas atraem os jovens porque diluem o 

álcool com sabores da infância, como refrigerantes, sucos, frutas e açúcar. 

A partir dessa experimentação o vício e os abusos aparecem podendo levar o 

adolescente a se tornar um adulto dependente. Mas a dependência não se 

apresenta somente dessa forma, o adulto pode também se tornar dependente 

mesmo sem usar a droga na fase da adolescência, por ser uma substancia 

extremamente viciante qualquer um e em qualquer fase da vida esta suscetível a 

dependência e suas consequências. 

Mas esse não é o único problema relacionado ao álcool, o seu abuso se relaciona 

também com os graves acidentes de transito, de acordo com um estudo nacional no 

Pronto Socorro Central do Hospital das Clinicas da USP (2002), com 464 pacientes, 

cerca de 28,9% das vitimas de acidentes de transito apresentaram algum teor de 

álcool no sangue. 

Fora os problemas com violência e direção o álcool pode trazer graves prejuízos à 

saúde. De acordo com Ministério da Saúde em relação à cirrose, por exemplo, 

considera-se que um homem deve beber em média 80 gramas de álcool (60 g para 

mulheres) por semana por 10 a 12 anos. O etanol ainda afeta diversos órgãos, 

causando doenças do cérebro, nervos, coração, pâncreas, etc.  

Segundo o governo federal, R$ 8 bilhões anuais são gastos com despesas 

decorrentes de acidentes de trânsito (INSS, 2013). Juntando essa conta com a dos 

acidentes a sociedade gasta milhões todo ano nos hospitais com atendimento a 

acidentes e doenças relacionadas ao álcool. 

Além do álcool outras drogas, lícitas ou ilícitas como a maconha, derivados 

anfetamínicos, opiáceos e benzodiazepínicos, também tem sido freqüentemente 

encontradas em vitimas fatais de acidentes de transito (HOLMGREN, 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde o álcool é uma droga depressora e 

causa efeitos semelhantes ao da depressão se junta a ela outras drogas com esse 

efeito como o lança perfume, cola de sapateiro, tranqüilizantes e remédios para 
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dormir. (BRASIL, 2009). Outro tipo de droga são as drogas estimulantes que causam 

o aumento da adrenalina, o aumento dos batimentos cardíacos e podem até levar ao 

ataque cardíaco. Levam alguns segundos para atingirem ao cérebro (crack, 

ecstasy, cocaína, maconha, LSD, etc.); e o grupo dos opiáceos, onde se encontra a 

heroína, a qual compromete a maioria das funções do corpo humano.  

Constata-se então que o uso de álcool e outras drogas atingem o cérebro e podem 

desencadear doenças psiquiátricas como depressão, mudança de humor, 

esquizofrenia e a dependência. Sendo uma doença é de responsabilidade do 

Ministério da Saúde tratar como tal e dar assistência aos usuários que assim 

desejem. 

 

 

4. TRATAMENTO 

 

No século XIX as formas de tratamento eram de internações nos hospitais 

psiquiátricos, não havia uma separação entre os doentes mentais e os dependentes 

químicos eram todos tratados da mesma forma.  

O tratamento consistia em reeducar o ser humano, ou seja, reorganizar o seu mundo 

interno, através do isolamento social, submetendo-o a atender várias regras e 

rotinas nos hospitais psiquiátricos com praticas de tutela e constante vigilância. 

(LANCETTI & AMARANTE, 2006). Esse modelo de tratamento recebeu diversas 

denúncias de maus tratos e violência com os pacientes. 

Não existia o reconhecimento da dependência como doença, eles eram 

marginalizados e abandonados, nada se fazia para sua reinserção na sociedade.  

Esse histórico de abandono e de negligencia acompanha a dependência química até 

os dias de hoje e por isso existe todo um trabalho de educação tanto do usuário 

quanto das famílias e da sociedade para desmistificar os mitos da doença e para 

que o tratamento seja cada vez mais eficiente. Essas novas propostas começaram a 

surgir a partir da década de 1970 em contraponto ao modelo hospitalocêntrico, 

conhecido como Reforma Psiquiátrica. (LANCETTI & AMARANTE, 2006). 
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Era preciso uma nova forma de trabalhar com o paciente sem desmoralização ou 

exclusão, levando em consideração seus direitos como seres humanos que eles 

nunca deixaram de ser e sendo mais sensível a dificuldade do outro. Então a partir 

dessa reforma surgiu o movimento no Brasil pela desconstrução dos hospitais 

psiquiátricos e a idéia do tratamento acontecer no território do próprio paciente. Este 

movimento começou pela experiência de Santos, onde fecharam o hospital 

psiquiátrico e abriram os NAPs, atualmente conhecidos como CAPS (LANCETTI & 

AMARANTE, 2006).  

 

 

5. PROCESSO HISTÓRICO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E A 

CRIAÇÃO DO CAPS 

 

Antes da reforma o modelo mais adotado para conter a loucura era o asilo. Segundo 

Mesquita (2008) os primeiros asilos foram construídos no Brasil com a chegada da 

Família Real em 1808 e eram utilizados como depósitos de mendigos, delinqüentes 

e outros, eram removidos da sociedade com o objetivo de colocar ordem na 

urbanização, disciplinando a sociedade e acompanhando as políticas do século XIX. 

Com a eclosão dos movimentos sociais vem à necessidade de superar essa 

contenção asilar e a consequente exclusão dos pacientes da comunidade. A 

Reforma que já acontecia na Itália, capitaneada por Franco Basaglia, foi de grande 

inspiração para o Brasil, já que revelava a possibilidade de ruptura com os antigos 

paradigmas. A partir daí começam os congressos e conferências referente a esse 

movimento, com discussões para a reorientação da assistência e cidadania para os 

pacientes psiquiátricos. Tratando de forma democrática e participativa 

questionamentos quanto aos direitos civis e políticos dos usuários. 

O inicio do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil nasceu do movimento 

sanitário, nos anos 1970 , juntamente com o Movimento dos trabalhadores em 

saúde mental (MTSM), associações de familiares, entre outros. Eles buscaram 

alcançar mudanças nos modelos de atenção e gestão das práticas de saúde. 
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Eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão da sociedade e com 

ela as constantes violências que aconteciam no sistema asilar. 

A Reforma desencadeou estratégias para que esses usuários fossem reinseridos na 

sociedade e com isso diminuísse cada vez mais o numero de asilos. Entre essas 

estratégias podem ser destacadas as Residências Terapêuticas e os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), que são centros destinados a acolher os pacientes 

com transtornos mentais 

O surgimento do CAPS em São Paulo em 1987 e a intervenção da Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital psiquiátrico, Casa de Saúde 

Anchieta,em 1989, por ser um local de maus-tratos e mortes de pacientes foram 

marcos no Processo de Reforma psiquiátrica Brasileira, teve repercussão nacional e 

mostrou a necessidade de uma construção de cuidados efetivos com os pacientes 

psiquiátricos. 

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) é uma unidade de 

saúde especializada em tratar os dependentes de álcool e outras droga em diversas 

partes do país inclusive na Grande Vitoria.  A proposta desta unidade é tratar os 

pacientes em liberdade, de acordo com diretrizes do Ministério da Saúde (2002), 

assim buscando sempre a reinserção social desses pacientes. 

Os CAPS foram criados oficialmente pela portaria GM n. 224, de 29 de janeiro de 

1992, e são definidos como “[...] unidades de saúde locais/regionalizadas que 

contam com uma população adscrita definida pelo nível local e que oferecem 

atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação 

hospitalar” (1:1168). Esses centros assumiram um papel de ressignificação da 

assistência prestada às pessoas com transtornos mentais e dependências químicas. 

Esses serviços foram regulamentados pela portaria 336/GM de 2002, que 

estabeleceu as diretrizes para funcionamento dos CAPS e as modalidades dos 

serviços em CAPS I, II, III, CAPSi e CAPS ad. 

Segundo essa Portaria a equipe mínima para atuação no CAPSad, para atendimento 

mínimo de 40 pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 pacientes/dia, em 

regime intensivo, é composta de 1 médico,1 médico psiquiatra,1 enfermeiro com 

formação em saúde mental,5 profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias: psicólogo,assistente social,enfermeiro,terapeuta ocupacional,pedagogo 
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ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico, 4 técnicos de enfermagem e 

4 profissionais de nível médio:redutor de danos,técnico administrativo,técnico 

educacional, artesão e/ou outros. 

O CAPSad representa um grande avanço na luta antimanicomial, pois incluem em 

suas ações serviços, estratégias de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 

psicossocial, envolvendo vários níveis de atenção a saúde, articulado às demais 

políticas públicas. 

Entre os avanços de outras práticas em saúde mental tem se reivindicado também a 

presença de outros profissionais. É o caso dos professores de Educação Física que 

na verdade percebe-se que ele só entra nessa equipe se a unidade achar que ele é 

necessário ao projeto, ou seja, se acontece uma identificação de seu projeto 

terapêutico com as práticas desenvolvidas por eles, não sendo obrigada sua 

presença como é a presença do enfermeiro ou do psicólogo, por exemplo. Porém, 

de acordo com a mesma portaria, segundo Wachs (2008, p.61) “uma vez que 

atividades esportivas, culturais e de lazer fazem parte do projeto terapêutico de um 

determinado CAPS, a presença de um professor de Educação Física pode tornar-se 

interessante, por se constituírem como objeto da sua profissão”. 

Presente ou não parece que o professor de Educação Física passa a compor a 

equipe de um CAPS quando seu objeto, as práticas corporais, figura entre as 

atividades que compõem o projeto terapêutico desse centro, já que o CAPS realiza 

um trabalho que visa “promover a inserção social dos usuários através de ações 

intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer” (BRASIL, 

2004, p. 13). Percebemos então que no tratamento vêm agregado áreas que 

possam contribuir para esse projeto terapêutico. Como na maioria dos CAPSad no 

estado e fora a presença do educador físico tem sido constante, é importante pensar 

nas contribuições que ele traz. 
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6. METODOLOGIA 

 

Este estudo de natureza qualitativa é caracterizado por ser uma revisão bibliográfica, 

que seguiu os preceitos do estudo exploratório, que, segundo Gil (2008, p.50), “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos 

científicos. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto 

com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando na analise da 

pesquisa. 

O levantamento de dados para essa pesquisa foi realizado através de artigos que 

tratam do tema pela internet. Para isso, expressões relacionadas ao tema 

“Educação Física, CAPSad”, “álcool e outras drogas”, “exercício físico” e “atividade 

física”,foram pesquisadas em bases de dados (como Scielo e Lilacs) e em diversas 

revistas científicas da área (Ciência e Saúde Coletiva, Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde, Revista Brasileira de Ciências do Esporte). Também foi feita uma 

busca de artigos disponíveis na internet, através do Google Acadêmico, colocando-

se na busca palavras como esporte, drogas, educação física, álcool. Foi realizado o 

agrupamento dessas palavras chaves, resultando em 51 artigos. Alguns documentos 

importantes foram retirados dos sites do Ministério da saúde e ONU (UNODC). O 

número de material coletado foi de 63 entre, artigos e documentos relacionados ao 

tema. A primeira análise dos materiais foi feita a partir do resumo para que sua 

relevância fosse certificada, foram selecionados 22 trabalhos e 11 documentos 

federais. Os materiais selecionados foram os que apontaram proximidades com o 

tema totalizando 10 artigos usados na composição da tabela com informações 

pertinentes de cada artigo. Por fim, após leitura analítica desses artigos foram 

escolhidos 5 que melhor responderiam ao tema proposto e  possibilitariam a 

obtenção de respostas ao problema da pesquisa. No anexo 1 está o quadro que tem 

a intenção de facilitar a identificação e as características de cada um dos 10 artigos 

selecionados. 
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7. ESTUDO DE PUBLICAÇÕES ONDE A EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENTRA NA SAÚDE MENTAL 

 

Os artigos em anexo na tabela 1 mostram uma deficiência de estudos feitos pela 

Educação Física voltados para a saúde mental. Inclusive muitos desses trabalhos 

falam sobre essa dificuldade. Alguns trabalhos foram feitos se utilizando do objeto da 

Educação Física, mas não por esse profissional, alguns pesquisadores são da área 

de psicologia utilizando de suas experiências com o movimento e aplicando nos 

estudos. Mesmo sem a presença do educador físico os trabalhos mostram a 

importância da AF, porém de forma limitada, talvez pela falta de profundidade com o 

objeto da Educação Física, por isso poucos trabalhos se mostram significativos para 

mostrar os desdobramentos das intervenções e resultados da Educação Física nos 

CAPSad. 

A Educação Física tem em seus significados e competências diversos discursos e 

apropriações (BRACHT 2007, BETTI 2007, LOVISOLO 1995). Entre essas 

apropriações percebe se que o movimento e a cultural corporal fazem parte do 

objeto da Educação Física, mas que suas competências devam ir além das práticas, 

percebendo o individuo como único e considerando todas as questões sociais que o 

norteiam. Diante disso os artigos abaixo tratam do objeto da Educação Física em 

lugares que há pouco tempo atrás não eram vislumbrados por esses profissionais, 

mostrando a importância de se conhecer as abrangentes competências do 

profissional da Educação Física e também quão significativos pode ser seu trabalho 

na área de saúde mental. 

Segue então artigos não necessariamente do CAPSad, mas pertinentes ao tema por 

apresentarem construções necessárias que ajudam a estruturar o profissional que 

chega a esse local adaptando-se ao projeto.  

O Artigo intitulado “A cultura corporal no contexto da saúde mental” foi publicado na 

Revista didática Sistêmica e escrito por Leonardo Trápaga Abib e Luiz Alberto dos 

Santos Ferreira. Aborda a escassa presença do educador físico no SUS e como 

esse surgimento tem se dado através da saúde mental e que apesar da pouca 

discussão sobre a Educação Física na saúde coletiva nos cursos de graduação, o 
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SUS tem incluído ela como necessária em alguns programas como pode ser visto na 

portaria nacional de promoção da saúde publicada em 2006 e na portaria da NASF 

(2008). (p. 12). 

Abib  et al (2010) fazem alguns questionamentos. O professor de Educação Física 

possui formação na graduação capaz de lhe subsidiar no trabalho em saúde mental? 

Como é o trabalho do professor de Educação Física num CAPS?  (2010, p.13). 

Segundo Abib ET al (2010), não são encontrados trabalhos que falam sobre os 

conteúdos da saúde mental nos currículos da Educação Física e só atualmente os 

trabalhos que buscam o enfoque da saúde coletiva nos currículos da Educação 

Física ganharam força. Os autores citam Albuquerque e Giffin (2009), para falar da 

falha nos currículos biologistas que não incluem as questões sociais e por isso a 

falta de reflexão sobre a prática. 

Os autores evidenciam os programas de formação Multiprofissionais em Saúde 

Mental para os diversos profissionais inclusive os educadores físicos e que apesar 

do crescimento desses programas o governo não aproveita esses profissionais por 

não haver vagas suficientes no sistema. Seguem citando Carvalho (2007) para 

justificar a cultura corporal como dispositivo em cuidado na saúde mental e utiliza 

Damico (2009) para reiterar a importância de se pensar na intervenção da Educação 

Física nessa área. Falam como o educador físico tem liberdade para agir no espaço 

e como se deve dar importância em atender as demandas do usuário. 

O texto segue sobre duas experiências vividas em duas oficinas, a de Esportes e de 

Cultura Corporal. Na oficina de cultura corporal os usuários propõem e protagonizam 

praticas corporais que fizeram parte de sua história com duração de 60 minutos ela 

não se limita ao espaço físico do CAPS. Para alem das questões biológicas o autor 

menciona as importâncias sócias como a socialização. São crianças e adolescentes 

com diferentes demandas e dificuldades e que esse espaço propõe um tempo de 

experimentação e de produção de saúde. Lembram que as pessoas que coordenam 

as atividades são de diferentes áreas do conhecimento por entender que a 

Educação Física não é detentora da cultura corporal. (p. 20).  

Sobre o texto podemos destacar a reinserção social que as oficinas proporcionam 

aos usuários já que nelas os pacientes eram incentivados a transitar pela 

comunidade, proporcionando segundo o autor, a apropriação do que pertence a 
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eles. Os autores dizem que essas ações também servem pra comunidade 

reconhecer eles como pertencentes a ela sem marginalizá-los. 

Finalizam deixando claro a importância da atuação nesse processo ser para atender 

as demandas do SUS e trabalhar de forma Inter multidisciplinar. Segundo os autores 

as atividades desenvolvidas são várias não se limitando apenas as oficinas. Eles 

reiteram sobre as diversas possibilidades para fortalecer a inserção do professor de 

Educação Física na saúde mental e no SUS.  Consideram um debate aberto e que a 

cultura corporal pode ser uma ferramenta importantíssima para produção de vida na 

saúde mental. 

 Felipe Wachs e o autor do artigo “Educação Física em centros de atenção 

psicossocial” investiga o que tem sido feito em nome da Educação Física nos CAPS 

do tipo 2. Ele explica que foram escolhidos esses CAPS pela presença dos 

professores de Educação Física. A pesquisa abrangeu a 1ª Coordenadoria Regional 

de Saúde do estado do Rio Grande do Sul. No CAPS A foram acompanhadas as 

atividades da “Oficina de Expressão Corporal”, da “Oficina Reconhecer a Rede” e da 

“Oficina de Dramatização”, totalizando 32 observações. No CAPS B foram 

acompanhadas as atividades de caminhada, a “Oficina de Tênis”, a “Oficina de 

Voleibol” e uma atividade chamada Personal Trainning, totalizando 21 encontros. No 

CAPS C foi acompanhada “Oficina de Futebol” durante sete encontros. (p.95).  

As linhas de discussão do artigo são sobre identidade profissional e as mudanças no 

modelo de cuidado (de pessoas em intenso sofrimento psíquico) potencializado pela 

presença da educação física nos Caps. (p.97) 

Wachs (2009) aponta a necessidade de sempre refletir sobre a identidade da 

Educação Física, cita Bracth e outros autores. Ele percebe essa necessidade, pois 

ao questionar os usuários sobre a presença da Educação física no CAPS e receber 

a resposta “seria bom se tivesse educação física” essas e outras manifestações 

mostraram a ele a não associação pelos usuários da oficina que ele estava 

ministrando de dramatização com a Educação Física que eles conhecem das 

escolas.  A pesquisa ascendeu então reflexões sobre as práticas ministradas nas 

oficinas não estarem diretamente ligadas a Educação Física e nem por isso os 

profissionais deixaram de ser professores de Educação Física. 
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Entre outras reflexões, Wachs (2009) traz a Educação Física no aspecto do cuidado 

com o outro e não a pratica pela pratica. Ele cita Bracht (2000) mais uma vez para 

elucidar a importância das atividades estarem de acordo com o projeto da 

instituição, na escola e também no CAPS, seguindo sempre a demanda do usuário, 

segundo Wachs não trazendo simplesmente a pratica para o interior do CAPS, mas 

sendo ela apropriada e surgindo dentro e para esse local. 

Num segundo momento de reflexão o autor traz a Educação Física nesse ambiente 

afinada com as propostas do CAPS que è promover a socialização do sujeito. 

Mesmo não sendo a Educação Física única detentora da possibilidade de estar 

saindo do centro para realizar as atividades, ela tem as mais variáveis possibilidades 

para, como Wachs diz: ”deixar o espaço de doença para o espaço de saúde” 

oportunizando aos pacientes, práticas corporais embutidas de importantes 

significados. Trazendo ainda mais uma importância desse movimento de saída do 

CAPS para realização de atividades, por ir contra o modelo de cuidado manicomial 

no qual os sujeitos ficavam aprisionados por anos nas instituições sem o convívio 

social. O professor de Educação Física se mostra como um importante mediador no 

processo de reinserção social no qual é de grande interesse para o CAPS. 

 Por fim é importante salientar a preocupação do autor em falar que o objetivo do 

estudo não era quantificar benefícios de determinada AF nesses ambientes, mesmo 

sendo um trabalho que possa se mostrar rico ele pode ser utilizado de maneira 

errada repetindo programas de AF sem as reflexões necessárias para viabilizá-las 

para outro local. 

O trabalho intitulado “A utilização dos jogos cooperativos no tratamento de 

dependentes de crack internados em uma unidade de desintoxicação”, foi publicado 

na revista brasileira de medicina do esporte, volume 18, número 2 de 2012 e escrito 

por Gabriel Soares Ledur Alves e Renata Brasil Araujo. Tem como objetivo avaliar a 

contribuição dos jogos cooperativos, que são jogos livres de competitividade, em 

pacientes e dependentes químicos internados. Foram pesquisados 30 sujeitos entre 

18 e 50 anos de idade do sexo masculino internados na Unidade de Dependência 

Química Jurandy Barcellos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre que 

faziam uso do crack, forma fumada de utilizar a cocaína.  
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Foram realizadas oito oficinas de jogos cooperativos sendo uma vez por semana 

durante três meses. Foram aplicados instrumentos mensuradores de motivação 

(URICA), craving (EAV) e ansiedade (BAI) aplicados individualmente para analise 

até mesmo da situação de cada um referente a essas características. Antes da 

aplicação dos testes foram passados vídeos para eles com imagem da droga com 

objetivo de induzir a fissura (desejo de usar a droga) nos pacientes, depois aplicado 

os testes para medir o nível dos sintomas. 

O autores justificam a utilização dos jogos cooperativos na pesquisa, pois, segundo 

ele esses jogos estimulam a cooperação, integração, socialização, criatividade, 

imaginação, comunicação, expressão corporal e a motivação através de atividades 

que têm um caráter lúdico, permitindo aos participantes momentos de descontração 

e alegria, fatores importantes para o bem-estar do ser humano. (p.78). 

O artigo relata que houve uma diminuição da fissura e nos sintomas de ansiedade, 

ressaltando inclusive a produção de endorfina que era produzida durante as 

atividades e que diminui os sintomas de ansiedade trazendo a sensação de prazer, 

sendo beneficiados por esse hormônio que tem o efeito maior em pessoas com 

condições orgânicas reduzidas. Eles deixam claro que não houve alterações 

significativas no que diz respeito à motivação para mudança do comportamento do 

dependente. 

É importante ressaltar que na pesquisa os participantes falaram da importância dos 

jogos na reaproximação com a família, através da integração e socialização que os 

jogos estimulam, instituindo assim o apoio necessário para dar continuidade ao 

tratamento, como conclusão o estudo serve também para os usuários visualizarem a 

possibilidade de uma mudança de vida voltada para o seu bem estar psicossocial. 

Outro trabalho intitulado “Significados das práticas corporais no tratamento da 

dependência química”, foi publicado na Interface - Comunicação, Saúde, Educação 

em 2008 e escrito por Giuliano Gomes de Assis Pimentel, Edna Regina Netto de 

Oliveira e Aparecida Paulina Pastor. 

O artigo inicia falando sobre os vários fatores que se relacionam com o uso de droga 

e por isso também a variedade de tratamento na dependência química, justificando 

assim o programa de práticas corporais no tratamento, as mulheres que aderiram ao 

programa praticavam jogos e ginástica. A pesquisa foi feita com 14 mulheres 



24 
 

  
 

dependentes químicas e a intervenção foi desenvolvida com duração de uma hora, 

duas vezes por semana. Foi realizada com pessoas renda baixa, com todas 

alfabetizadas e a maioria de ensino médio sendo uma de ensino superior. 

Nos resultados os autores mostram como a questão biológica foi muito presente nos 

discursos das mulheres. Elas destacaram o fato da atividade física ajudar na 

expulsão das substâncias químicas pelo corpo através do suor e da pele. Diante 

disso, questionam sobre a veracidade da quantidade que o corpo expele na hora da 

atividade já que não se tem trabalhos específicos medindo essa eliminação. 

Os autores percebem então que as pacientes tiraram as informações do senso 

comum, diminuindo assim a função social da Educação Física. Importante ressaltar 

como as mulheres pesquisadas se culpam pelo vicio, e não enxergam os diversos 

fatores que as levaram à doença. Quando questionadas sobre a atividade física elas 

falam das sensações de relaxamento e não dos benefícios da sudorese que elas 

achavam no inicio do programa e quando visualizam o futuro essa representação 

perde forca. Elas falam de um futuro com atividades físicas para fins estéticos sem 

transcender a Educação Física para além desse benefício. 

Dentre outras reflexões os autores salientam a importância de focar no sujeito e não 

na atividade, sendo ela utilizada para complementar o projeto do CAPS. Nesse 

aspecto a AF entra, segundo os autores, mostrando que o corpo deixa de ser 

espaço de perdas (de substâncias) para se transformar em um território de produção 

de sensações agradáveis. Sua vivência não é atrelada a uma função social, mas 

começaria a apresentar-se mais autodeterminada pelo sujeito da ação. (p. 67). 

Cita Carvalho (2001) para falar da importância de se trabalhar com a equipe 

considerando todos os saberes sem reduzir os papeis sociais presentes no projeto. 

Os autores terminam falando sobre o papel pedagógico do professor de Educação 

Física quanto direcionador da práxis no ambiente em que está inserido, trazendo 

não só os benéficos citados por elas como diminuição da ansiedade e do estresse, 

mas também autonomia e experiências significativas para levarem consigo na sua 

reinserção social. 

O artigo intitulado “CAPS-POEIRA: um modo de intervenção no CAPSad”, foi 

publicado na Revista Mal-estar E Subjetividade, vol. XI, núm. 2, junho, 2011, pp. 

817-841, e escrito por Natália Galdiano Vieira de Matos, Anamaria Silva Neves. 
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A capoeira da angola foi utilizada nessa pesquisa por ser uma manifestação cultural 

importante que marcou identidades e também pela sua história comparada com a 

luta dos usuários já que eles relataram suas batalhas com relação ao uso de drogas, 

como a exclusão social e problemas com a família. 

As autoras falam de como muitos autores consideram a toxicomania como um novo 

sintoma e como as transformações têm contribuído para o surgimento dessa 

psicopatologia e de muitas outras. O consumismo desenfreado, o imediatismo e o 

padrão midiático são algumas das facetas que o indivíduo tem que acompanhar, 

impossibilitando a ele pensar em suas reais insatisfações e desejos. Ela fala ainda 

da busca pelo prazer a todo custo que se parece muito com o que os dependentes 

fazem com a droga.    

O texto segue abordando diversos declínios que marcaram a pós-modernidade e 

que contribuíram para uma não inserção do sujeito na sociedade Utilizam as idéias 

de Marconi (2009) que fala também do distanciamento da medicina com o sujeito 

devido às tecnologias e que as clínicas que tratam desses pacientes trabalham com 

a não responsabilização do sujeito. Segue falando um pouco sobre o CAPS e de 

como ele foi criado para atender os pacientes em uma instituição aberta sem a 

internação e com o objetivo de promover a inclusão do individuo a sociedade.  

Nessa pesquisa a intervenção foi feita a partir de treze entrevistas que foram 

analisadas pelo viés psicanalítico interpretativo, o numero de integrantes variava a 

cada dia e as atividades grupais eram semanais com propostas que se alternavam 

semanalmente em rodas de conversa. Os encontros tinham como tema o cotidiano, 

a família, as lutas diárias e a liberdade. (p. 832). Assim os pacientes refletiam sobre 

as historias que eram contadas nas rodas com a proposta implícita de refletir e 

ressignificar suas vivencias familiares. A pesquisa se utilizou das entrevistas para 

perceber suas historias e usá-las nas intervenções provocando os usuários com as 

histórias da capoeira. É importante relatar o desafio do CAPS pelo sujeito não ser 

obrigado a estar no ambiente e depender de como ele era motivado a voltar para a 

atividade durante as semanas que se passavam. As autoras falam da alta 

rotatividade durante o processo e também da situação dos usuários muitas vezes 

drogados ou desligados da atividade. 
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Porém mesmo com as dificuldades a autora relata que os elogios ao fim de cada 

encontro se contrapunham ao abandono e desesperança e em relação às 

movimentações percebia uma melhora na coordenação motora e no ritmo se 

contrapondo a lentidão e os movimentos desajeitados, além da socialização e das 

reflexões levantadas no grupo. 

Com as novas relações e afeições foi possível que eles se sentissem acolhidos, 

delineando o que a autora chama de sujeitos-atores sociais. Percebeu também a 

importância da história do país mediante ao tratamento e conclui falando de como a 

capoeira da angola e a forma como é passada nos dias atuais, pode contribuir para 

as construções no sujeito dando principalmente voz e amparo a eles.  

 

 

8. DISCUSSÃO DOS ARTIGOS E SUA LIGACÃO COM O CAPSad. 

 

De uma forma geral pudemos perceber que, em comum todos os artigos tem o fato 

de mencionar importantes contribuições da Atividade Física no tratamento de 

dependentes químicos. Os artigos que citaram pesquisas com a prática da Atividade 

Física, envolveram: jogos cooperativos, jogos em geral, ginástica, esportes e 

diversas práticas corporais, todos, objeto da Educação Física. Percebemos então 

que, a Educacão Física tem um vasto campo de atuação dentro do CAPSad, pois 

suas especificidades cabem perfeitamente na proposta deste centro. Vale ressaltar a 

necessidade de uma reflexão para além da prática priorizando os sujeitos ali 

inseridos, pois: 

 

 

Se nos fundamentarmos no referencial das ciências humanas para debater 
a questão da atividade física e saúde o quadro, necessariamente,  muda de 
figura. O sujeito assume o seu posto de centro das atenções – e não 

somente o “sujeito”– indivíduo, mas o “sujeito” também do ponto de vista 
coletivo. Assim, ao se propor um programa de atividade física, não poderia 
ele ser um programa cujo conteúdo priorizasse a relação atividade física e 

saúde, a atividade física visando a saúde, mas a proposta seria 
fundamentada na idéia de que é o conhecimento e a experiência do homem 
com a cultura corporal que possibilitam a ele manifestar-se, expressar-se 

visando a melhoria de sua saúde. 
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(CARVALHO, 2001, p. 11) 

 

Carvalho (2001) não chama atenção somente para o “sujeito”, mas sim para seus 

valores, seus anseios e problemas, mostrando que há individualidades e afirmando 

a importância de ter um olhar integral do sujeito – social e psicobiologicos - na 

elaboração do seu projeto terapêutico feito pela Educação Física nesse espaço. 

Além disso, procuramos encontrar dentro dos artigos pontos específicos que 

tratassem da questão da Educação Física no CAPSad, porém houve grande 

dificuldade, já que foram encontrados poucos textos que abordam o assunto, sendo 

a maioria das produções encontradas voltadas mais para resultados 

biológicos/físicos, essa dificuldade também foi percebida por Wachs (2008). 

 O estudo da Capoeira no CAPSad (MATOS e NEVES, 2011) é um dos poucos 

artigos voltados diretamente para esse centro de tratamento, no entanto, não é uma 

pesquisa da Educação Física, e sim dos profissionais da Psicologia. Isto mostra a 

escassez de trabalhos feitos pela Educação Física no CAPSad.  

O artigo deixa claro que apesar dos profissionais não serem da Educação Física 

elas souberam lidar com a prática e encaixá-la na realidade dos sujeitos, e apesar 

das dificuldades, foi possível trabalhar com a capoeira e obter resultados 

importantes para o tratamento dos indivíduos.  

Os artigos de Abib (2010) e Wachs (2009) fazem críticas importantes sobre a falta da 

Educação Física na saúde mental e também sobre a escassez desse tema nas 

faculdades, mostra também sua importância e traz práticas para comprovar que 

esse é sim um campo para os educadores físicos.  

Sendo assim, podemos considerar esses dois artigos pertinentes ao tema por 

mostrar o caminho para se chegar ao CAPSad, com uma Educação Física vestida 

de humanidade e um olhar a mais para o outro além de desenvolver o protagonismo 

nas atividades, tendo os sujeitos, liberdade de falar das atividades e até mesmo 

escolhe-lás. 

O artigo sobre os Jogos Cooperativos no Tratamento do Crack (Araujo,et al  2012), 

traz em primeira instância benefícios biológicos como a real diminuição da fissura 

pela droga, mas também mostra como os jogos auxiliam nos relacionamentos e na 
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autoestima, trazendo aspectos psicossociais.  Otsuka, 2008, p.39, também ressalta 

esse aspecto: 

 

 

Através da dimensão lúdica, que sempre esteve presente no homem e em 
outros animais, é possível desvelar significações e sentidos que fazem parte 
de uma determinada sociedade. Partindo da função simbólica, e possível 

apreender o sentido da ação dentro de uma atividade lúdica e compreender 
as representações sociais que se apresentam, facilitadas por esse tipo de 
atividade, pelo exercício dessa função. 

 

É importante ressaltar que no trabalho de Araujo nao foi percebido resultados para a 

questão da motivação para a mudança de vida, mas no artigo “Significados das 

Práticas Corporais no Tratamento da Dependência Química” (PIMENTEL, OLIVEIRA 

E PASTOR, 2008), percebemos que após a aplicação das atividades do projeto, as 

mulheres adquiriam uma visão de futuro que incluía a Atividade Física e o abandono 

do vício, essa nova visão de vida vem de encontro ao CAPS. Wachs relata: 

 

 

 O CAPS tem como importante prerrogativa prestar cuidados buscando o 
“fora”, a reinserção social, a alta para a comunidade. As oficinas de práticas 

corporais nos CAPS acabam constituindo laços entre os participantes que 
vislumbram ali um espaço em que seu sofrimento é acolhido e as práticas 
que acabam se tornando prazerosas. Não devem estar voltadas, no entanto, 

para institucionalização dos usuários, e sim para sua reinserção social. E 
reinserção social não se limita à convivência com outras pessoas na oficina. 
(WACHS, 2008, p.114) 

 

Trazendo para o CAPSad, percebemos a importância dos aspectos citados acima já 

que nesta modalidade de tratamento o sujeito não fica internado e sim passa pelo 

centro para fazer o tratamento durante o dia e depois é liberado, ou seja, para que 

haja resultados o usuário precisa estar motivado a abandonar o vício e dar 

continuidade ao tratamento mesmo no momento em que se encontra fora do centro.  

Finalmente podemos perceber que a maioia dos artigos não estão diretamente 

ligados ao CAPSad, mas trazem informações pertinentes ao trabalho do educador 

físico nesse centro, ressaltando uma Educação Física de cuidado com o outro acima 
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de qualquer  atividade, pois como Abib (2008), Wachs (2008), Bilibio e Damico 

(2009)  destacam, esse olhar  é que traz para o sujeito potencialidades para além 

dos aspectos biológicos. 

 

 

E possível perceber a relevância de propor um trabalho embasado nas 

práticas corporais ao invés da visão reducionista das atividades físicas, 
trazendo diversos elementos da cultura corporal no intuito de possibilitar às 
pessoas um processo de autoconhecimento, compreendendo a sua 

existência para além das questões orgânicas, educando-as para serem 
críticas e poderem se relacionar nas esferas colet ivas de modo reflexivo e 
ativo.(ABIB, 2008, p. 21) 

 

 

9. CONSIDERACÕES FINAIS 

 

O presente artigo buscou analisar, através da revisão bibliogràfica, as contribuições 

da Educação Física nos processos de tratamento do usuário de drogas no CAPSad, 

a partir do conhecimento produzido, enfatizando ainda  as diversas possibilidades do 

profissional nessa área. 

Foi possível observar através dos trabalhos que a Educação Física entra no 

tratamento dos dependentes químicos principalmente como mediadora no processo 

de recuperação de identidades, através da proposta de exercer o protagonismo nas 

atividades e também da reinserção social através das relações com o grupo, com a 

família e com a comunidade, sendo esse aspecto de grande importância para o 

CAPSad, além de outros benefícios como: diminuição da ansiedade e do estresse e 

aumento da autoestima e do autocontrole, alguns artigos ainda apontam melhora no 

condicionamento físico e na coordenação motora. 

É importante ressaltar mais uma vez a preocupação demostrada pelos trabalhos 

com a escassez de estudos da Educação Física na saúde mental, essa 

preocupação surge por perceber as riquezas que a Educação Física pode trazer e 

tem trazido para o tratamento desses indivíduos. Contudo, também e visível o 

cuidado em perceber a Educação Física como um meio de utilizar os saberes para 

benefício do indivíduo sendo ele o foco e não a atividade, levando em consideração 
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toda sua história e suas dificuldades, com atividades que possam sugir dentro do 

CAPS e para os usuários e não atividades impostas dentro do centro. (Wachs, 2008) 

Finalmente podemos perceber que para os autores de todos os artigos aqui 

revisados a atividade física traz importantes contribuições para o tratamento de 

dependentes químicos, sendo assim a Educação Física pode encontrar novas 

possibilidades do seu trabalho no CAPSad, proporcionando aos usuários toda 

riqueza de saberes que esse profissional possa trazer. 
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