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3ª UNIDADE DE ANÁLISE 

TEMA: DIMENSÕES MICRO E MACRO SOCIAIS – PAPÉIS, CONTINGÊNCIAS, ESTIGMAS 

 
CATEGORIA I - DIMENSÕES FACILITADORAS DO PERCURSO 

 

1ª SUB-CATEGORIA – DIMENSÕES OBJECTIVAS - FAMÍLIA, PESSOAS SIGNIFICATIVAS, GRUPOS DE PARES, ENTIDADES PATRONAIS, COLEGAS DE 

TRABALHO, VIZINHOS, INSTITUIÇÕES ESTATAIS OU PRIVADAS DE RECUPERAÇÃO E RESPECTIVAS EQUIPAS DE PROFISSIONAIS, PROGRAMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO POSITIVA, GRUPOS DE AUTO-AJUDA, ETC:  

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

PROGRAMA 

TERAPÊUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 – «Toda a minha atitude actual devo-a ao programa...(…) Acho que a parte 

mais importante do programa foi na verdade a aprendizagem em termos pessoais 

que nele obtive... E não o facto de ter ficado abstinente. Porque eu conheço 

pessoas que ficaram abstinentes e que não consomem drogas mas não fizeram o 

tratamento que eu fiz... E eu verifico que a atitude deles actualmente é 

exactamente igual à anterior... Não mudaram nada (…) na verdade não trataram 

dos seus problemas pessoais, de determinadas características que os levaram a 

consumir. (…) não mudaram de atitude (…)a sua postura, a sua atitude, na vida é 

exactamente igual à anterior... Se era boa continua a ser boa, se era má 

continua a ser má. No meu caso não, as alterações verificaram-se ao nível das 

características pessoais...(…) Há uma ajuda aqui muito importante que é a do 

programa... É assim, eu durante o programa descobri que não era sozinho que 

resolvia os problemas e portanto consegui uma coisa, mudar uma coisa em mim, em 

termos pessoais que não tinha no passado...(…) E o programa durante a fase de 

reinserção e ainda hoje, eu sempre que tinha problemas, que tinha dúvidas, da 

forma como me sentia realmente mal, quando andava mal, tinha dúvidas... Para 

além do mal-estar tinha dúvidas sobra a minha atitude, se era a mais correcta 
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face às situações em que me encontrava... (…)E essas características eu fui 

alterando no programa... Eles aperceberam-se da minha personalidade, da forma 

como eu funcionava e então incidiram a acção deles nessas minhas 

dificuldades... (…)...Mas mais tarde no programa, já com 8 meses de comunidade, 

um ano e tal depois de estar no programa, começaram a apertar comigo mais 

fortemente... E então aí descobri coisas que nunca imaginaria descobrir... 

Porque as minhas dificuldades de ser orgulhoso, não ser humilde, dificuldades 

com as chefias, na relação com os outros, a minha agressividade... (…)também 

aprendi a ser tolerante, a gerir essa injustiça... Porque eu cá fora também 

vejo muita coisa que é injusta... E se no passado reagia de determinada 

maneira, hoje já reajo doutra forma... Mas foi (regressando atrás) aos 8 meses 

de comunidade que eles começaram a apertar comigo... Nos aspectos da 

agressividade, na falta de humildade e de algum... pronto, essencialmente 

nesses dois aspectos, insistiram, começaram a apertar... E houve um belo dia em 

que eu tinha já responsabilidades na comunidade e em que alguém teve a coragem, 

e ainda bem, de me dar a maior intervenção que eu tive em toda a minha vida... 

Em frente a toda a gente, num polivalente... Tiraram-me as responsabilidades 

todas, mandaram-me para a cozinha, que era uma chatice (…) o tratamento assenta 

muito no confronto e é preciso estar sempre a falar, sempre a questionar... 

Porquê? Porquê? Porquê? Porquê?...Nunca mais acabam os porquês! E isso cria uma 

pressão diabólica interior...» 

E1 – «Um dos factores em que ele [o programa terapêutico] se baseia é na 

responsabilidade... E então, as pessoas vão ao longo do programa, ao longo das 

várias fases... com os métodos terapêuticos que são aplicados, portanto, são 

chamados a atenção para determinado tipo de responsabilidades que têm, que 

depois mais tarde... Responsabilidades pessoais, em termos pessoais e até de 

carácter de personalidade... Mas mais tarde, à medida que o programa vai 

chegando ao fim, vamos sendo confrontados com a necessidade de sair do 
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programa, com a necessidade de trabalhar, com a necessidade de fazer a 

reinserção social em família... Portanto é nessa altura, na fase de reinserção, 

na última fase do programa, em que essa situação [o projecto de reinserção 

social] é trabalhada...» 

E5 – «Lá na comunidade o tratamento é muito rigoroso ao nível interior... Falei 

de coisas que nunca falei em toda a minha vida... Todas as nossas 

problemáticas, a minha auto-estima, a manipulação... Uma série deles que eram 

muito complicados. A primeira fase foi curtíssima. Tive lá 3 meses. Na 

comunidade tive 10 meses, também foi muito curto (!). O que demorou mais foi a 

fase da Reinserção. Nesta tive uma fase muito má com o meu companheiro... e 

tive lá um ano e tal... Mas no fim correu tudo bem, fui sempre muito linear, 

nunca tive grandes problemas. Pesava-me muito a responsabilidade do meu filho e 

sobretudo a existência do querer deixar a droga e querer mudar de vida. E 

depois, se calhar... o lembrar-me do meu filho, no facto de ele estar longe, as 

saudades dele, queria era andar e fazer as coisas... Eu via-o ao fim de 

semana... Só no 1º mês é que fiquei sem o ver... (…). O programa foi 

fundamental... mesmo para a tomada de consciência das coisas... Tinha deixado 

as drogas durante seis anos e mesmo assim nunca tive a consciência das coisas 

como tenho agora... E cresci muito... cresci a nível interior, ao nível da 

maturidade...(…) Mas... pelo menos sinto-me bem! Sei que a tenho, tenho a auto-

estima baixa mas pronto vou falando com as pessoas e não sei quê, mas já não 

fico com aquilo tudo para mim... Por isso é que quando algumas situações 

acontecem como aquela do meu companheiro (o X), colocou muito em baixo o meu 

nível de auto-estima...Mas acho que consigo viver com isso. A consciência das 

coisas ajuda-me. E isso devo muito ao Projecto Homem e ao trabalho interior da 

comunidade terapêutica. Nesse aspecto é muito bom, a nível de conhecimento 

pessoal, de saber lidar connosco não há nada melhor! Aliás, poucas pessoas têm 

conhecimento delas próprias e das suas fraquezas como nós temos! O que faz 
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muita falta! A nível de tudo! A nível de sentimentos, de invejas, de todos os 

sentimentos mais podres que temos dentro de nós, tudo é trabalhado ali! A 

inveja, a manipulação, sei lá agora... a mentira, tudo, tudo isso é ali 

trabalhado! Mas nós também temos dificuldades em trabalhar com aquilo que é 

bom! Por incrível que pareça! Mesmo com o bem-estar! É incrível!» 

E5 – «Ainda hoje se eu for lá e disser que preciso de ajuda eles atendem-me, 

claro que sim. Mas também as minhas amigas, ajudaram-me imenso nessa fase 

[crise com o companheiro]... especialmente a minha amiga de Felgueiras, ela 

ajudou-me imenso... E ela ajudou-me, portanto, a conseguir equilibrar um bocado 

a relação e...» 

E3 – «A base é esta que tenho em mãos, a que vivo actualmente. (…) a ideia que 

eu tenho é que o facto de ter feito o programa cumpri um projecto e é isso o 

que actualmente tenho, o cumprimento desse projecto. Eu sempre projectei aquilo 

que consegui até agora (…) Foi na segunda fase do programa, é ai que se começa 

a pensar mais... Aprendemos a ter responsabilidades, a ser organizados, 

trabalhamos o nosso auto-conhecimento (saber porque é que nos comportarmos de 

determinada forma, porque temos determinadas reacções), auto-estima... Depois 

aqui na reinserção (3ªfase) é que temos de nos por de pé e mostrar aquilo que 

aprendemos... e a parte especial disto é... é...a amizade. Apesar destas 

mudanças rápidas eu não considero que tenha aprendido mais aqui do que nas 

outras fases do programa... Claro que a gente vem de lá de cima (2ª fase) com 

os valores todos, com... não é, e quando chega aqui os valores têm que ser 

(...) Mas prontos, temos que lidar com a sociedade e temos que nos habituar e 

procuramos resolver os nossos problemas...» 

E6 - «Ponto nº 1 é que eu sabia que ia conseguir fazer o tratamento, a partir 

das primeiras impressões que tive do sítio e das pessoas, não é… Eu comecei 

logo a ver que ía conseguir (…) adaptei-me à Comunidade. Adaptei-me porque a 
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CENTRO DE EMPREGO 

AMIGOS 

“ALTAS-

TERAPÊUTICAS” 

 

 

 

EQUIPA DE 

PROFISSIONAIS DA 

INSTITUIÇÃO DE 

RECUPERÇÃO 

 

 

 

Comunidade não me reprimiu, não me sufocou, deixou-me estar … A vida que se 

fazia dava alguma liberdade e então eu aproveitei isso…(…) A Comunidade para 

mim não era decisiva… Era uma ajuda… Porque para se fazer alguma coisa era 

preciso ter paz de espírito… (…) Teve uma influência muito grande até… (…) Se 

calhar se não houvesse um atelier de pintura no Meilão não sei se eu hoje 

estaria a pintar…». 

E7 - « É importante libertarmo-nos do conhecimento que se tem sobre isso 

[tráfico e consumos de drogas]... Também é importante. Naquela altura [na 

altura do internamento na C. T.Meilão] em que se “marrava” [alusão às regras a 

que estavam os residentes obrigados a obedecer] que não se devia ir, que não se 

podia, que se devia deixar disso…» 

 

E3 – «Agora recorri ao Centro de Emprego para arranjar trabalho e aos amigos.» 

 

E3 – «Sim, sem dúvida os “altas-terapêuticas”. Aliás, num Natal saí de lá de 

cima disparado e se não fossem os “altas-terapêuticos” vinha para a 

rua...[impulso para consumo].» 

 

E6 - «Em 1º lugar as pessoas do Meilão foram super importantes… Mesmo muito… 

Porque consegui encontrar pessoas inteligentes e pessoas que davam a impressão 

e a certeza de que se interessavam e que estavam a tentar fazer alguma coisa… E 

que não era estar a lidar com ex-ressacados conforme já tinha visto a exemplo 

de outros sítios… Foram mesmo mesmo muito importantes… Aliás no Meilão foram as 

pessoas, não foi o sítio! E um bocadinho o deixar-me à vontade no meio das 

coisas que não funcionavam bem… Dava-me espaço, deixavam-me discutir… » 

 

E4 – «Eu estava a almoçar com ele lá na “Comunidade”, ele estava na mesa onde 
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OUTROS:ASSOCIAÇÃO 

ESPIRAL 

eu estava a almoçar, e eu disse-lhe que tinha uma dificuldade para poder ficar 

em Braga, em como me inserir na sociedade bracarense, que estava com 

dificuldade em como o fazer... E então ele falou-me: “ – Olha, porque é que não 

te ligas a uma associação?”. E eu disse-lhe que era uma óptima ideia... Ao 

ligar-me a uma associação iria conhecer pessoas... E ele falou-me então na 

ESPIRAL... Ele ainda me disse que o Tozé (outro terapeuta do “Acolhimento”, do 

Projecto Homem, mas que não fez o programa)... Ele então disse-me que o Tozé 

conhecia uma associação que era a ESPIRAL que e que lhe parecia que era uma boa 

associação...” [E tudo o resto que foi referido sobre a ligação de E4 à 

ESPIRAL…]» 
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2ª SUB-CATEGORIA – DIMENSÕES MICRO-SOCIAIS (DIMENSÕES SUBJECTIVAS) - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, FORÇA DE VONTADE, O GÉNERO, A 

IDADE, A EXISTÊNCIA OU NÃO DE RELAÇÕES ESTÁVEIS DE PROXIMIDADE E AFECTIVIDADE, QUALIDADE E QUANTIDADE DAS INTERACÇÕES E RELAÇÕES 

COM O MEIO ENVOLVENTE, ETC... 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTI-CO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

CARACTERÍSTI-

CAS PESSOAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 – «É assim, eu sinto que sou agora uma pessoa diferente, tenho as mesmas 

características de personalidade que não mudaram... O que mudou foram os meus 

comportamentos... Eu hoje lido com as situações de uma forma diferente, com mais 

tolerância, com mais responsabilidade, com mais humildade, com mais diplomacia, portanto 

tenho no fundo, mais responsabilidade...(…) em relação aos outros, eu sempre mantive uma 

boa relação. Digamos que nunca tive as pessoas que me conheceram no passado e que me 

conhecem agora, não me conheceram nenhuma alteração em termos de comportamento. Eu quando 

consumia tinha uma boa relação com as pessoas... Nunca as enganei, nunca as prejudiquei, 

era um tipo simpático, etc... A única coisa que vêem agora é que estou muito mais maduro, 

estou mais velho, mais sensato, menos exagerado, pronto... E isso, o programa ajudou-me 

muito...» 

E2 – «Depois foi também eu começar a pensar de outra forma as coisas... e cada vez criava 

mais força de vontade em mim...(…) Mas prontos, queria ter uma vida mais estável, com 

objectivos, criá-los e começar a querer chegar até eles. Às vezes nem tudo sai bem como a 

gente quer, mas saber também aceitar isso mesmo... Mas foi principalmente isso, querer 

sair e ter uma vida estável, com auto-domínio, ter a minha autonomia... (…) Antigamente eu 

queria tudo de uma vez... Por isso não conseguia avançar... Queria tudo de uma vez e 

depois ficava frustrado e desanimado... Agora não, agora quero antes uma coisa de cada 

vez, com os pés bem assentes no chão e não me meter nas coisas com a cabeça quente, senão 

uma pessoa estraga-se…» 

                                                 
1 E4 - “Estou-me a dar lindamente em Braga, integrei-me bem, talvez fruto de um trabalho pessoal, pronto... que...exigiu de mim alguma iniciativa e coragem... porque 
uma das maneiras que eu encontrei para me inserir na sociedade bracarense foi ligar-me a uma instituição... uma não, mais até... Mas liguei-me a uma instituição que é 
uma associação cultural e recreativa de Braga” 
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SENTIMEN-

TOS/ 

EMOÇÕES/ 
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E1 – «E isso também se refere um pouco, à forma como hoje consigo gerir os sentimentos e 

emoções, que de dantes não conseguia gerir... (…) tenho a consciência e a responsabilidade 

de saber actuar e comportar-me de forma responsável. Isto mesmo, a níveis sentimentais e 

muito complicados, nas relações com a namorada, pronto, aí há situações que me vejo 

completamente diferente e pra muito melhor... (…) Tenho uma atitude completamente 

diferente, uma forma de ver as coisas e as pessoas, de me relacionar com as pessoas 

diferente, de encarar no mundo, os problemas que surgem, todos os dias me surgem 

problemas, mas tenho uma forma muito diferente de estar, mas que me deixa muito 

melhor...(…) Sinto-me muito bem! Pela minha parte eu sei que sofri, foi muito complicado 

para mim, porque não quero fazer comparações com as outras pessoas, mas conheço muitos 

casos em que quando as coisas não estavam a correr bem eles recaíam imediatamente. Tive 

amigos meus que os ajudei e apoiei, que quando chegaram cá fora, não conseguiram arranjar 

emprego e recaíram. É complicado para eles sobretudo porque são jovens... No meu caso 

também me ajudou um pouco por causa da experiência que eu tinha, por causa da idade que eu 

tinha, porque fui um profissional de carreira (…)tive problemas graves e difíceis mas 

ultrapassei-os. Mas não os ultrapassei sozinho... (…) Aliás, muitas das coisas que a mim 

me pareciam graves acabavam por parecer corriqueiras e resolverem-se com muita facilidade. 

(…) Que era em vez de ser uma pessoa orgulhosa, ser humilde, ser simples e ter humildade 

suficiente. E essa humildade levou-me e leva-me ainda hoje a pedir ajuda quando preciso... 

(…) E então foi nesse tempo em que estive 2 meses seguidos na cozinha que eu me encontrei. 

Encontrei-me em termos de descobrir em mim como é que eu conseguia mudar cá dentro... Como 

é que eu conseguia mudar a minha atitude em termos de ser orgulhoso e passar a ter uma 

certa humildade... Uma combinação que vem de fora para nós... Mas o ser humilde, ter 

                                                                                                                                                                                                                                 
2 (...) O Orfeão de Braga no Natal de 2003 foi lá cantar à Comunidade e no final disseram que quando fossemos para a “Reinserção Social” se quiséssemos estar com 
eles que eles estavam abertos a receber-nos. Assim, quando eu fui para a “Reinserção”, pimba, apareci lá! (...) Disse-lhes aquilo que eles tinham dito no Natal e eles 
começaram todos a bater palmas de alegria por me receberem... Pronto, fiz esse trabalho e ainda hoje quando me cruzo com o ensaiador e maestro do Orfeão, 
cumprimentamo-nos... E ele diz-me para voltar a aparecer por lá...   
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humildade para adquirir o que precisava, para compartilhar com os outros aquilo que 

sentia, pronto, etc... Consegui descobrir isso e consegui descobrir também o porquê, as 

razões da minha agressividade, da minha insatisfação, etc... (…) Mas foi realmente uma 

experiência fantástica em termos pessoais, foi... eu direi que tenho 50, 51 anos e na 

minha vida passei por experiências grandes, mas a maior mesmo, foi o ter passado por 

aquela comunidade, foi lá onde eu realmente cresci, cresci no meu interior e hoje sinto-me 

diferente... Com uma responsabilidade diferente, uma atitude diferente, uma segurança 

diferente...». 

E2 – «Aprendi a contrariar os impulsos e a ganhar gosto pelas coisas (…) E principalmente 

sentia-me bem onde estava e sentia-me bem comigo! Chego à noite cansado de trabalhar, mas 

sinto-me bem...» 

 

E6 - « Mas o trabalho interior já vinha com ideia de o fazer. Não foi chegar lá e dizer que 

afinal pensava que ía passar lá umas férias…» 

 

E7 - «Eu acho que me conheço relativamente bem, sei que sou nervoso, sei que tenho o 

coração um bocado na boca, sei que às vezes não falo direito com as pessoas que eu amo e 

gosto muito, e que nem lhes deveria falar assim… Acho que consigo discernir bem tudo 

nisso…» 

 

E7 - «Se eu falho, não custa admitir que falhei! E à maior parte das pessoas custa.» 

 

E6 - « Eu acho que sou um bocado lúcido! Sei quando falho. E como sei quando falho, tento 

para a próxima não falhar. (…) E então vou conseguir para a próxima! Se naquele momento eu 

não tive a força, mas depois a seguir tive a lucidez suficiente para saber que errei, eu 

toda a vida tive este juízo interior. Então conforme vou aprendendo a lidar com esse juízo 

interior, vou avançando. Acho que se conseguir encontrar paz…(…) Eu sou muito exigente com 
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os amigos… Eu tenho um defeito… Não é um defeito, eu vivo bem comigo mesmo… Aliás, eu 

durante estes anos todos venho-me a conhecer a mim próprio…» 

E7 - « Eu acho que sempre tive uma certa capacidade de querer… Porque a própria decisão de 

entrar para a comunidade fui eu que a tomei.(…) Foi uma decisão minha, sozinha, fui eu que 

a tomei e decidi na altura que tinha de sair daqui, de fugir daqui… Só eu podia arranjar 

uma alternativa para me libertar destas coisas todas. Nessa altura eu estava decidido a 

ser ou caio de vez e vou até à última consequência e então que se lixe isto tudo… Ou 

então, se há uma luz ao fundo do túnel, vamos lá a ver se lá chegamos.» 

 

E6 - « A moral… A minha perspectiva moral. Saber que não nasci para ser drogado, não nasci 

para roubar os outros, para enganar os outros e agora mesmo não consigo… Eu mentia com uma 

facilidade enorme quando consumia… E agora custa-me muito! Não consigo mentir a um patrão 

quando chego atrasado por exemplo… É absurdo! Não consigo!» 

 
E6 - « Acho que como toda a gente na vida procuro ser honesto…» 

 

E5 – «Sabe que eu sempre fui uma pessoa que quando me metia nas coisas ia sempre até ao 

fim! Mesmo a consumir acabei a licenciatura. Por isso sempre houve uma força muito grande 

em mim! Quando digo que faço uma coisa, faço! Só se... Mesmo na fase da Reinserção em que 

o meu companheiro actual teve uma recaída é que estive muito mal... Foi muito 

problemático... E mesmo nessa altura não consumi nem bebi! Quer dizer, eu também não 

bebo... (…) Antes de tudo penso que foi o querer mudar... foi o querer acabar com as 

coisas... No princípio posso dizer que não acreditava que fosse possível... depois comecei 

a acreditar já na “Alta” do programa... (…) Portanto o que ajudou mais foi o querer, o meu 

filho e a família... Também cheguei a um ponto que disse basta! Que não podia ser! Mas o 

principal é o querer! É assim para toda a gente! Não há meio-termo! Ou se quer ou não se 

quer! E se não há um querer não adianta! Tudo bem que pode não haver no princípio mas se 

chega ao fim da comunidade (2ª fase) e continua sem o querer (foi o que aconteceu a X) 
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acaba por recair...(…) no que se refere mesmo à fase de reinserção foi a minha força, 

primeiro é o não quero recair... E não quero mais tocar em drogas e em nada que me 

altere... E depois é a minha força! Eu quando digo que quero, é aquilo que digo! E quero é 

estar com o meu filho, quero dar ao meu filho aquilo que nunca dei até agora! Mas acho que 

principalmente, pronto, são estas duas coisas... a força que eu tenho para dar para a 

frente e não querer (as drogas)...» 

E3 – «Uma das coisas que me fez avançar foi... pois as famílias... não davam para tudo... 

e até diziam: “-Não, nunca mais!”. E isso foi o que me deu força, tentar fazer o contrário 

do que eles diziam... Ao princípio foi um bocado duro... conseguir mostrar aos outros que 

até conseguia...» 

E2 – «A força de vontade... tive uma força dentro de mim para querer sair mesmo... No 

programa diziam muitas vezes: “ – Isto não é para quem pode, é para quem quer!”. Se uma 

pessoa não tiver força de vontade, não adianta estar por aqui.» 

 

E2 – «(…)já na fase da reinserção... depois de começar a trabalhar tinha de fazer um 

programa de ressocialização com as pessoas... (...) no emprego e geralmente fora do 

emprego...» 

 

E2 – «(…) na empresa também fiz amigos... Cheguei a sair com eles, também, e depois 

encontrávamos outros amigos... Mas também a maioria dos que arranjei fui eu... O meu 

quarto alugado fica perto do Braga Parque... e lá o filho da senhora que me tinha alugado 

o quarto tinha um restaurante... jogava a bola e pronto, comecei a conhecer amigos dele ao 

fim de semana a jogar à bola e todos juntos... E é isso, fora dos amigos que eu tinha da 

empresa...» 

E6 - « No Meilão conheci pessoas interessantes e outras que eu tinha logo desde o início que 

não valia a pena…(…) Por exemplo o F era lá dentro uma pessoa muito regrada… Só depois cá 

fora é que o conheci mesmo melhor… Lá está, conhecer o F do tratamento e o F de cá de fora 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRAL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é completamente diferente. Ele está a crescer em relação a tudo… É inteligente, pensa… 

Também ficou sem mãe muito cedo e isso deu-lhe um estofo que não se encontra num Paulo que 

às vezes parece um menino grande… O O é um brincalhão, é um espírito solto, uma pessoa 

fácil de estar e de lidar e honesto. É daquelas pessoas que diz coisas que não deve dizer 

mas diz. Quando é assim e quando as pessoas sã honestas e simples, sei lá, humildes, 

consigo criar, apesar de haver diferenças, não somos iguais… E consigo criar relações com 

o O e o P, uma boa relação… Acho que é para toda a vida… Depois não sei se vale a pena 

falar disto… Conheci… Não, não vale a pena [riso]… Bem, já que começou também não vou 

deixar isto… Conheci quando comecei a fazer o curso na Soares dos Reis… Conheci um dos 

meus primeiros amigos aqui do Porto… Era uma pessoa com quem eu me dava bem, mas eu desde 

o princípio tive a sensação de que ele não era totalmente honesto comigo e ao fim de um 

ano descobri que ele era gay. Claro, lá está, durante um ano não o consegui fazer entender 

nem dar asas à relação, pronto. Em vez de se ganhar um amigo, perdeu-se um amigo.» 

 

E4 – «E depois cá fora, eu comecei a fazer esse trabalho...Como eu queria ficar em Braga, 

fui à ESPIRAL no almoço da “Comunidade” para falar com o Zé Luís, que é um terapeuta da 

“Comunidade” que fez também o programa do Projecto Homem e que... Eu estava a almoçar com 

ele lá na “Comunidade”, ele estava na mesa onde eu estava a almoçar, e eu disse-lhe que 

tinha uma dificuldade para poder ficar em Braga, em como me inserir na sociedade 

bracarense, que estava com dificuldade em como o fazer... E então ele falou-me: “ – Olha, 

porque é que não te ligas a uma associação?”. E eu disse-lhe que era uma óptima ideia... 

Ao ligar-me a uma associação iria conhecer pessoas... E ele falou-me então na ESPIRAL... 

Ele ainda me disse que o Tozé (outro terapeuta do “Acolhimento”, do Projecto Homem, mas 

que não fez o programa)... Ele então disse-me que o Tozé conhecia uma associação que era a 

ESPIRAL que e que lhe parecia que era uma boa associação... Então eu às vezes vinha buscar 

os operadores ao “Acolhimento” para os levar para a “Comunidade” na carrinha, e outras 

vezes vinha traze-los... E numa dessas vezes falei com o Tozé... Disse-lhe que o Zé Luís 

me tinha falado numa associação ESPIRAL, perguntei-lhe onde era e que queria lá ir... E 
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ele disse-me que era ali no Campo da Vinha... E então num Sábado de tarde eu fui lá a 

seguir ao almoço... Sai da “Comunidade”, apanhei um autocarro, fui lá, cheguei lá, entrei, 

vi uma série de miúdos e um rapaz maior, já um homem (o Rui) e eu dirigi-me a ele: “ – 

Olhe, boa tarde, eu sou o Fernando, sou da Maia, estou actualmente a viver em Braga, 

aliás, radicado em Braga e um amigo meu falou-me da vossa associação... Gostava de me 

ligar à vossa associação...”. E ele respondeu-me: “ – Sim senhor! Nós estamos abertos...”. 

Pronto, e foi assim que começou... Falei com ele e depois na semana seguinte conheci outro 

indivíduo que foi o Veiga... Na outra semana a seguir voltei já para um encontro e conheci 

o Miguel...e pronto, comecei a criar empatia com as pessoas e as pessoas comigo... Quando 

na altura a ESPIRAL fez 15 anos, eles convidaram-me para eu estar no aniversário da 

ESPIRAL e isso satisfez-me muito... Estive no aniversário da ESPIRAL, fui à missa de Acção 

de Graças... Em Janeiro, já estava na “Reinserção” e fiz uma proposta para sócio da 

ESPIRAL e fui aceite e pronto, depois liguei-me ao Grupo de Teatro onde conheci a Vera, a 

Lili e fui criando um grupo de amigos, pessoas que hoje são minhas amigas, com quem eu 

estou, que vão a minha casa, que eu vou a casa delas, e portanto foi realmente um modo 

óptimo de eu conhecer pessoas e alargar... Mas não me fiquei por ali... À sexta-feira à 

noite ia ao Bloco de Esquerda! Porquê o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda é um 

partido que normalmente está mais aberto a novas adesões... (...) Fui lá e disse-lhes que 

era o Fernando, que era da Maia, que estava em Braga e que gostava de estar com eles, 

etc... eles aceitaram-me e então comecei a ir ao Bloco de Esquerda à sexta ao fim da 

tarde, estavam lá os “bloquistas” de Braga, falava com eles, sobre política, etc... E 

depois quando vim para a “Reinserção” ainda não tinha ficado por ali... Liguei-me ao 

Orfeão de Braga2... Ia para o Orfeão de Braga à terça para cantar com eles...» 

E4 – «Mas portanto, há uma coisa que eu afirmo que estou muito satisfeito comigo mesmo que 

foi este trabalho que eu fiz de socialização... Digamos que fui à luta, fui à procura... 

foi um fruto da minha iniciativa...» 

 

E4 – «Depois entretanto, conheci a Maria Natália, prontos... comecei a convida-la para 
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sair comigo... Começamos a namorar e então abandonei o Orfeão... Deixei de ter tempo para 

o Orfeão... Mas a ESPIRAL não... Aliás a Natália também vai comigo para a ESPIRAL, também 

se relaciona bem com as pessoas... O Bloco de Esquerda também deixei de ir, mas a ESPIRAL 

ficou... Portanto, através da Natália também conheci muitas pessoas, a família dela, 

etc...» 

E4 – «Entretanto conheci a Maria Natália e começamos a namorar... A Natália tinha um 

apartamento em Nogueira (Braga)... Ela era uma mulher solteira e vivia com os pais e esse 

apartamento foi alugado a um professor norte americano que veio para aqui para a 

Universidade do Minho, para um laboratório fazer um trabalho... E então esteve no 

apartamento da Natália até Agosto... Então em Agosto, quando ele saiu fomos para lá nós os 

dois... E portanto, de qualquer modo permitiu eu ter esse vida em comum com a Natália... 

porque a Natália trabalha, e portanto assumi com ela as nossas despesas (apartamento, luz, 

água, telefone...), o que é o que acontece ainda hoje... Entretanto casamos em Agosto 

deste ano... no dia 13 de Agosto fez um ano em que nós tínhamos ido para o apartamento da 

Natália e casamos. (…)a Natália foi muito importante... Digamos que o facto de eu ter 

conhecido a Natália... Eu conheci a Natália em Fevereiro de 2004, ou seja quando eu voltei 

a procurar emprego, estava a viver no apartamento com uma amiga e amigo... aliás eu 

conheci-a através desse amigo... porque a Natália foi acompanhante do João Paulo aqui no 

programa, porque já tinha sido acompanhante de um amigo dela de infância, e esse amigo foi 

acompanhante do João Paulo... e num fim de semana que a Natália foi lá visitar-nos, O João 

Paulo estava lá e pediu-lhe se ela era acompanhante dele... Ela disse que sim e quando o 

João Paulo alugou o apartamento para ir viver com a Sílvia e depois eu também fui para lá 

viver... E ele disse-me que ia convidar a sua amiga Natália para ela ver como e onde ele 

estava, porque tinha sido uma pessoa que o tinha ajudado muito como acompanhante... Foi 

assim que a conheci num jantar e pronto... Para mim foi muito importante, porque me 

preencheu o lado afectivo que era muito importante... Quando eu vim para Braga com a 

intenção de recomeçar uma vida em Braga, esse recomeçar também pressupunha uma nova 

ligação... Nunca tive a intenção de retomar o meu casamento, mas sim de recomeçar uma nova 
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relação... e o facto de eu me ter ligado à Natália foi muito positivo, porque digamos a 

Natália tem sido um óptima companheira, uma mulher de quem eu gosto, uma mulher com quem 

eu gosto de estar, em qualquer circunstância, e não há dúvida de que foi muito positivo... 

Através da Natália conheci outras pessoas, comecei a ter uma vida social mais preenchida, 

e sem dúvida que foi muito positivo...» 

E6 - « (…) também foi importante sair do tratamento e arranjar namoros… Ter uma aqui, outra 

ali… Também era qualquer coisa que eu sentia… emocionalmente sentia falta… Quando estava 

no tratamento era uma das coisas… trabalho, objectivos, namorada… Depois de passar aquela 

coisa já não… Mas foi o simples… Não foram as namoradas em si, que essas só me trouxeram… 

Não é só me trouxeram… também já é pessimismo a mais… Não foram as namoradas em si, foi 

também o facto de ter namorado! Ajudou-me de certeza alguma coisa…» 

 

E5 – «Para mim, o principal factor facilitador do meu percurso de reinserção foi o 

trabalho...» 

 

E5 – «Mas no meu caso, aos fins-de-semana tinha poucos amigos mas bons! E a minha família 

muito próxima!» 

E5 – «E depois foi a minha mãe ter ficado com o meu filho o que me permitiu ter tempo para 

reconstruir a minha vida. Foram estas as duas coisas principais... Porque se ela me 

apanhasse numa fase de reinserção em que... (...) meu irmão tinha... sem nada, nada... 

Depois eu já mudei três vezes de casa... andava o miúdo de escola para escola...mesmo para 

ele... acho que ia ser pior para ele do que para mim... Mas... permitiu-me ganhar 

estruturas... financeiras... É que eu nem roupa tinha! Até isso! Foi preciso... a minha 

mãe ainda hoje, diz ela, que em pouco tempo eu fiz muito! E é como eu digo, eu não tinha 

nada para dar a ninguém.» 

E7 – «Somos uma família que gostamos todos uns dos outros e acho que queremos ver sempre 

todos os outros sempre bem…(…) Quando é preciso sabemos que está ali. Não tens dinheiro, 
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eu ajudo-te. Tas doente, estamos aqui! Gostamos de ti. Se precisas disto vamos a ver o que 

se consegue fazer… Acaba por ser algo que vai para além do material… Isto só para dizer 

que o meu pai, eu amo o meu pai…» 

 

 De referir E5, ao contrário de outros colegas do programa, nunca teve grandes amizades com os “Altas 

Terapêuticas”. Afirmou que geralmente as pessoas acompanhadas por “Altas Terapêuticas” são pessoas que 

não têm família para passar o fim-de-semana ou pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar a 

ressocialização: «Vamos imaginar que alguém que é de Lisboa e que vem para aqui, é muito complicado! Não 

é? Até pode acontecer... Mas no meu caso, aos fins-de-semana tinha poucos amigos mas bons! E a minha 

família muito próxima! Portanto isso não me fez aproximar aos “Altas Terapêuticas” porque não precisava!» 
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CATEGORIA II - DIFICULDADES (CONTINGÊNCIAS E ESTIGMAS) MICRO E MACRO-SOCIAIS E FORMAS DE AS ULTRAPASSAR 

 

1ª SUB-CATEGORIA - DIFICULDADES (CONTINGÊNCIAS E ESTIGMAS) MICRO SOCIAIS: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

CONTINGÊNCIAS 

 

 

 

FALÊNCIA DA 
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DESEMPREGO 
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E1 – «Só que para mim a situação não foi fácil... Foi até bastante difícil, bastante 

complicado. Porque quando saí do programa encontrei a empresa na ruína... (…) Eu 

cheguei à empresa, vi a empresa arruinada e... tinha acabado de sair do programa. 

Portanto foi um choque muito muito grande! (…) tive que enfrentar todas aquelas 

situações difíceis e que foram muitas, tive um ano e meio muito difícil, a resolver 

os problemas da empresa.  

 

Entretanto, fechei a empresa e fiquei desempregado. Tive 4 meses desempregado.(…) Eu 

já estava exausto, pois sempre trabalhei na vida e estava desempregado.» 

 

E1 – «Não podia estar todo o dia sem fazer nada... Aquilo estava a dar comigo em 

doido...» 

E1 – «Mas mais tarde no programa, já com 8 meses de comunidade, um ano e tal depois 

de estar no programa, começaram a apertar comigo mais fortemente... E então aí 

descobri coisas que nunca imaginaria descobrir... Porque as minhas dificuldades de 

ser orgulhoso, não ser humilde, dificuldades com as chefias, na relação com os 

outros, a minha agressividade... (…) Mas havia também regras! As regras tinham de ser 

cumpridas. E note-se que eu sofri muitas injustiças! Muitas, muitas injustiças! Muito 

difíceis de suportar, mas próprias deste tipo de programas.» 

E1 – [Sobre o álcool] «Só que me sentia privado... Então um assado no forno, um belo 

peixe assado, uma carne de porco assada, com a minha namorada... ela gosta de beber 

um bocadinho... E eu que sou um bocado conhecedor de vinhos, enquanto trabalhei na 
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Shell fazia parte da minha actividade social e profissional lidar com vinhos, 

oferecer vinhos, oferecerem-me a mim, trocar, etc... E portanto sentia-me mal não 

poder acompanhar por exemplo a minha namorada a beber uma garrafa de champanhe...» 

E3 – «Eu até nem queria vir... Vinha para aqui, a pensar no fundo em voltar ao 

mesmo...(…) Sempre com aquela ideia de que um dia...porque não?» 

 

E3 – «Ao longo de todo o percurso, o que mais dificuldade tive foi confiar e 

acreditar em mim... No fundo foi a minha auto-estima... Era o olhar para mim e ver-me 

fazer as coisas bem feitas, que conseguia e que tenho muito para dar... Que os outros 

de fora confiam em mim e não desconfiam... Foi acreditar nisto tudo...»  

 

E2 – «(…) na fase de acolhimento, cheguei a recair com álcool... com álcool porque 

não tinha outras coisas…» 

E3 – «Eu tenho a certeza que atingi esse ponto quando tive a recaída, quando fiz esse 

consumo.» 

E7 - « Mas o certo também é que “ela” [a droga, a vontade de consumir] está cá! 

Adormecida mas ultrapassável! É uma coisa que se vai ultrapassando no dia-a-dia… As 

escorregadelas acontecem… Não fico com isso na cabeça…» 

 

E7 - «Tive umas “passagens”, posso dizer que tive umas “passagens”… Mas lá está, o 

que eu faço e os meus ideais foram mais fortes que essas “passagens”…(…) “Passagens” 

significaria que eu estaria algum tempo a consumir. (…) Agora, “passagens” de dizer 

que agora cai e que por causa disso tive de deixar de funcionar, para depois 

recomeçar a funcionar novamente, não, isso nunca, nunca se passou… Agora tive ai uma 

situação pontual e até o mais engraçado, é que de certa forma penso nisso em alturas 

de festa, que é no Natal que acontece, ou o quê, e não! É tudo em momentos mortos, 

momentos que não me dizem nada… Lá o motivo aparente, que fomos festejar isto ou 

aquilo não existe… Não tem nada a ver com o bem ou com o mal… Ou um trabalho que 
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correu bem ou que correu mal… Nem com isso tem a ver… Se for por aí… Graças a Deus 

nos últimos anos isso não se tem passado comigo. No início quando eu saí [da 

Comunidade], eu estava aqui com os meus amigos, dava mais… O facto de ter menos 

trabalho e tudo o mais, eu pensava nisso e as coisas vinham-me à cabeça… Agora lá 

está, o facto de estar afastado desse meio ajudava-me. E depois também eram todos os 

ideais que eu tinha que ajudavam…» 

 

E6 - «Uma das minhas maiores dificuldades nalgumas alturas depois do tratamento foi a 

ganza. Porque a ganza começou por ser uma filosofia de vida, não é? Fiz esta tatuagem 

com 20 anos [mostra-me a tatuagem no braço esquerdo que é uma folha de Cannabis]… Era 

só paz e amor para toda a vida. Consciente. E depois é veio o problema das drogas 

pesadas. E depois, numa vida de trabalho e de estudos não posso estar a fumar ganza 

todos os dias nem nada que se pareça… E nestes 5 anos houve 2 ou 3 vezes que andava a 

fumar ganza a mais… Chegava aqui a casa depois de fumar e pegava num livro para ler e 

depois não conseguia mais… Ou chegava a casa com vontade de pintar e colocava a tela 

num sítio qualquer e depois distraía-me… Queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo e 

não fazia nada… E pronto, lá está… A tal distracção… No dia-a-dia a pessoa distrai-se 

e quando se dá conta já está a andar para trás outra vez… Só que eu nessas alturas 

consegui perceber… Tomei consciência e não custou.» 

 

E7 - «E quando aconteceu [a recaída] foi o tal impulso e é claro que estavam reunidas 

as condições para que isso acontecesse… Porque se eu fosse a pelo meu impulso, de 

certa forma eu não estava aqui! Eu não… Foram momentos que as condições necessárias 

para que isso se fizesse e que eu não precisasse de ir não sei a onde… Eu não sei… 

Sei lá onde… Se quiser ir vou à Trofa, sei que eles estão lá no centro da Trofa…» 

 

E2 – «(…) foi quando eu fui suspenso do programa aos 2 meses...» 
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E2 – «(…) passados 2 meses voltei a entrar outra vez para a 1ª fase.» 

 

 

E2 – «(…) não aceitava bem as regras do programa... no princípio não aceitava... 

Custou-me a aceitá-las... estava sempre contrariado... Fumar tantos cigarros, tomar 

tantos cafés, todas essas coisas (…)... foi uma fase muito difícil... Por isso estive 

bastante tempo nessa fase... um ano...» 

 

E3 – «(…) Eu praticamente não tive apoio nenhum da família, estava praticamente 

sozinho...» 

 

E6 - «Por exemplo a maioria da minha família que está lá em Vieira do Minho não 

percebe porque é que eu quis ficar no Porto… Alguns da minha família mais directa 

chegam a dizer disparates do género: “- Porque é que não vens trabalhar com o teu 

pai?”. É que o meu pai tem agora uma oficina nova de carpintaria… E dizem ainda: “- 

Já que andas à procura de trabalho porque é que não vens trabalhar com o teu pai?”. O 

que é um disparara completo… A relação com o meu pai sempre foi um problema desde 

miúdo… e que é uma coisa que eu estou a tentar resolver conforme vou ganhando mais 

segurança e mais estabilidade vou tentando… Porque a ir para Vieira do Minho tinha 

que ir para casa dele…» 

 

E2 – «(…) às vezes sentia-me só, quando saia do trabalho tem de se descansar mas ao 

fim de semana sentia-me sozinho...» 

 

E2 – «(…) Das dificuldades que tive era... portanto, foi mais no início do 

programa... (...) quando vim da Comunidade Terapêutica (2ª fase) para aqui (3ª fase). 

(...) adaptação (...) que a gente em Comunidade está muito tempo lá dentro, não sai e 
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aquilo está numa zona muito isolada... (…) Prontos, quando chegamos aqui (à 3ª fase) 

é totalmente diferente... A gente começa a andar na rua e a conhecer pessoas, 

prontos, às vezes até penso... estava tão preso e agora de repente esta liberdade... 

(…) trazemos um trabalho feito pela comunidade mas é assim um impacto vir logo para a 

rua com dinheiro no bolso e tudo... (...) E às primeiras semanas senti-me inseguro no 

meio das pessoas e parecia que andava meio perdido, meio esquisito (…). Tive um 

bocado de dificuldade mas...foi um impacto... Mas prontos, foi necessário para 

começarmos a encarar a vida cá fora... É uma preparação do próprio programa...» 

E7 - «Custou um bocadinho… Demorou, porque nada cai do céu! E só eu sei alguns 

momentos que eu passei aqui, porque o que está aqui não foi nem um ano, nem dois… Foi 

o chegar aqui e não ter trabalho para fazer… E eu não ter dinheiro» 

 

E4 – «(…) eu disse-lhe que tinha uma dificuldade para poder ficar em Braga, em como 

me inserir na sociedade bracarense, que estava com dificuldade em como o fazer...» 

 

 

E4 – «(…) As dificuldades que se me deparam são sobretudo quando tenho que ir à 

Maia... Quando eu volto à Maia para estar com a João, quando ia lá a casa (agora já 

não vou), mas quando ia, pronto, desde que eu comecei a relacionar-me com a Natália, 

pronto, depois deixou de ser correcto voltar lá... Até porque a Fernanda deixou de 

querer que eu fosse lá e a Natália não gostava que eu fosse... mas digamos que para 

mim o retornar à Maia é sempre uma situação que é sempre desagradável... Eu gosto de 

ir à Maia porque gosto de estar com a João, gosto de ver algumas pessoas, mas por 

outro lado também me cria situações menos boas, desagradáveis... Porque eu tive 

atitudes que não foram boas com várias pessoas... essencialmente em termos de pedir 

dinheiro e algumas pessoas a quem ainda não paguei... Embora não seja muito dinheiro, 

quer dizer... no total não é muito mas ainda é algum... A nível individual não é 

muito... Mas pronto, são dívidas que eu fiz na altura, embora as pessoas saibam que 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

AFECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isso se deveu à realidade que eu vivia, mas que é uma situação que ainda hoje tenho 

vontade de resolver... Mas neste momento ainda não é a altura ideal para resolver... 

a minha vida ainda está em construção, há muitas solicitações, quem tem um 

apartamento para pagar e tudo aquilo que há à volta, não é... digamos que, não sobra 

muito dinheiro... Portanto eu neste momento ainda não tenho condições para resolver 

essas situações» 

 

E5 – «E a relação com o meu companheiro tem os 2 lados... Pode ser uma relação de 

risco e ao mesmo tempo não é... Tem os 2 lados, pois se recai um pode levar o outro 

atrás... mas ao mesmo tempo é uma força. E é muita tensão... quer dizer se um dia ou 

eu ou ele recai dificilmente enganamos o outro! Quer dizer, há os 2 lados.» 

E5 – «O meu principal ponto fraco era a afectividade! Ou seja, foi quando eu e o X 

estivemos para nos separar... Essa fase foi muito, muito complicada por causa da 

recaída dele. Depois meteu-se ai muito a questão do orgulho entre os dois, não nos 

entendíamos, também tínhamos saído da comunidade há pouco tempo... Eu estava... Quer 

dizer, porque uma pessoa sai da comunidade (a comunidade é um mundo à parte!), e 

então tem regras muito severas e depois quando nos desligamos daquelas regras 

todas... quer dizer, estamos constantemente a questionarmo-nos a nós... E aprendemos 

a faze-lo e mesmo agora é difícil desligarmo-nos disso... Mas faço... não faço com 

tanto rigor como quando eu sai, mas qualquer coisa acontecia e questionava-me... 

questionava-me...e portanto, há todo um processo de equilíbrio, de estudo e 

estabilidade...» 

E5 – «Portanto explodiu a relação e nessa altura foi muito mau... Eu deitava-me na 

cama cheia de ansiedades e uma vontade de consumir terrível, mesmo! Depois a 

“Reinserção” do programa é que nos ajudou mesmo muito...(…) o meu grande problema é 

mesmo a afectividade... mas acho que é o estar sozinha, não encaro muito bem o estar 

sozinha. E depois o gostar tanto do meu companheiro, sem dúvida. Mas o estar sozinha, 

não lido bem com a solidão. E então mexeu muito com esta parte. E depois ter 
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depositado confiança (no fundo tinha depositado muita confiança no meu 

companheiro...) e as coisas abalaram muito. Foi assim muito repentino... E na altura 

mexeu muito comigo. Mas essa crise fez-nos crescer tanto, tanto... Crescemos tanto 

com essa história... A nossa relação melhorou tanto, tanto... Posso dizer que tivemos 

fases e discussões posteriores, mas posso dizer que voltamos sempre a ter uma 

consciência muito grande das coisas... E agora está tudo muito bem.» 

 

E6 - «As necessidades sempre foram maiores que os recursos… Já tive necessidade de 

fazer muitas vezes um jogo de cintura. Também acaba por ser uma escola, se calhar… 

Acaba por ser uma escola, nem que seja matemática! Mas sempre… sei lá, nunca tive a 

experiência de viver 2 meses ou mais sem problemas… Mas nunca cheguei ao ponto de 

passar fome…» 

 

 

Será curioso verificar a seguinte afirmação de E1, relativa ao facto de ter feito o programa sem 

interrupções: 
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 «(…) fiz de seguida ao contrário daquilo que os terapeutas pensavam. Eles quando me viram chegar 

não acreditaram. Aliás confessaram-me isso mais tarde. »  

O Entrevistador questionou-o de seguida se seria por causa da idade, ao que ele replicou: 

 «Não era só por causa da idade! Era mais até porque cá fora não me faltava nada! Porque é assim, 

normalmente vão para o programa pessoas que já não têm mais onde ir buscar... Já estão em ruptura 

com a família, não têm dinheiro, andaram a roubar, se continuassem na rua iam presos, etc, etc... E 

eu se quisesse continuava com os consumos! Era gerente de empresa, era eu que lidava com a parte 

financeira da empresa, se bem que nunca ter fechado uma empresa por causa dos consumos... Portanto, 

tinha dinheiro, tinha uma família que não era rica mas tem...(…) Mas isto tudo para chegarmos ao 

ponto em que entrei no programa, não é? Porque eu acreditava-me! Se tinha todas as condições cá 

fora, por que raio havia de querer-me curar? Era este raciocínio que eles (os terapeutas) faziam... 

E não era de admirar, depois das experiências que eles vêem...»  

 

No entanto E1 passou por diversas situações decorrentes das suas dificuldades pessoais, das quais importa 

referir a seguinte, referente à retirada da responsabilidade da cozinha: 

 «Pronto, tiraram-me as responsabilidades todas, tive uma intervenção que chocou com tudo o que me 

tinha marcado, com o passado que me tinha marcado, com todas as minhas dificuldades... Olhe, foi 

uma coisa assim terrível, terrível... Eu nunca ouvi... Tive que me vir embora nesse dia, logo a 

seguir, fiz as malas, não disse nada, era teimoso e não disse nada... Mas disse para mim mesmo: “-

Daqui não saio! Daqui não saio e ninguém me tira!”. Passados 15 dias, poucos dias depois, e 

aguentei muita coisa... Vi muita gente sair porta fora, muitos a fazer as malas e portanto disse: 

“-Não! Cobarde eu não sou e portanto hei-de aguentar!”. E aguentei-me! Fui de imediato para a 

cozinha, como lavante, saí das minhas responsabilidades, fui para lá descascar as batatas e fazer 

outras coisas e o caraças, lavar o chão, lavar fogões... Olhe...e estive assim dois meses na 

cozinha... E nos programas de fim de semana, nos “grupos estáticos”, nos “grupos dinâmicos”, etc, 

era sempre apertado, sempre apertado, sempre apertado... E tudo pelo terapeuta, que nunca foi 

directamente meu terapeuta mas que teve a coragem de me chamar à razão...» 
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Sobre as dificuldades referidas, será de destacar o que afirmou o E2, nas suas funções de voluntário na 

instituição: 

 «Às vezes quando venho de voluntário para aí, a falar com o pessoal que chega da 2ª fase digo-lhes: 

“ – É porreiro não é? Mas cuidado que esta fase mexe com as coisas! É fodido!”. Ter dinheiro no 

bolso... às vezes... até uma pessoa se pode perder... Há muitas recaídas nesta fase!... É assim 

mesmo... Temos um bocado de autonomia e é só encarar o mundo e a realidade, arranjar emprego e 

batalhar... como é o meu caso. Cada ano que passou após a Alta Terapêutica foi uma vitória.» 

 

 

2ª SUB-CATEGORIA – DIFICULDADES MACRO-SOCIAIS: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E1 – «(…) a sociedade enquanto nós consumimos rejeita-nos. Se bem que é 

assim, eu pessoalmente nunca fui prejudicado, mas a sociedade rejeita os 

toxicodependentes... Mas quando sabe que ele está em tratamento e se quer 

reabilitar, apoia-o. E portanto, a mim também isso aconteceu... Pessoas 

minhas amigas e familiares que souberam que estava em tratamento, deram-

me todo o apoio. E mais tarde continuaram a dar-me apoio... Portanto não 

tenho... Por outro lado, não trabalho numa empresa, não tenho patrões, 

hierarquias, etc..., não tenho de dar satisfações a ninguém da minha vida 

passada.» 

E2 – «Eu nunca falei nada a ninguém, porque prontos, (...)... da forma 

como eles podem interpretar, née... Porque às vezes ainda os ouvia a 

falar e ainda ouço... “ – O toxicodependente ou um drogado!, para falar 

mais correctamente, a esses gajos eram meter-lhes um tiro na cabeça!”... 

(...) Eu até poderia falar-lhes pois até ficava de consciência mais 

tranquila, fui mas já não sou, não é? Mas da forma como às vezes podem 
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interpretar, não é? Prontos... Com os colegas de trabalho nunca comentei 

nada sobre o assunto... e nunca foi necessário.» 

E2 – «Às vezes sentia isso nas pessoas... elas diziam que eu era (...) 

... Pronto, lá na terra dos meus pais... As pessoas não diziam nada... 

directo na cara não, mas eu por outros sabia o que diziam...e às vezes 

sentia nas pessoas (…). Mas também nunca fui perguntar mas eu sentia 

isso... As pessoas desprezavam-me um bocado.» 

E3 –«Só na telepiza, o gerente e uma moça que me ajudou... Ela e o 

gerente têm conhecimento... Também na telepiza é pessoal mais jovem, que 

aceita melhor... Já nas fábricas seria muito arriscado... Não... (…) 

Antes pelo contrário, de uma forma geral senti um grande respeito, 

daqueles que sabiam.» 

E5 – «Enquanto formadora tenho muita prudência porque tenho malta de tudo 

quanto é lado...sei lá... Se calhar se tivesse outro lugar... agora, 

formadora é um bocado... e eu dou formação a activos internos, externos, 

estou sempre numa posição de “exemplo” não é? E aqui com as pessoas ainda 

são... logo mulher... Quando é o homem até se vai aceitando... Agora 

quando é mulher...pronto é melhor não saberem...» 

E6 - « Não, nunca. Também é uma coisa que eu tenho guardado para mim e 

também só conto mesmo a quem… Outra coisa mesmo, é que eu não tenho medo 

de me aproximar de ex-toxicodependentes e pessoas que tiveram esse 

problema…» 

E7 - «E todas essas pessoas que estavam à frente ou em todos esses grupos 

de trabalho, os responsáveis e as pessoas a que estava mais ligado sabiam 

do meu problema. E é assim, eu não senti grande desprezo ou afastamento

dessas pessoas em relação a mim por causa disso. Lembro-me mesmo de um, o 

Vítor… Eu é que o chamei à atenção… Iam haver eleições aqui em 
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Alvarelhos… Mais uma vez ele me disse: “-Fernando, continuas como vice-

presidente!”. E eu disse-lhe: “-Ó Vítor, não achas que as pessoas começam 

a saber? Toda a gente sabe. Isto são meios pequenos… Vamos a ver como 

é…”. Eu é que tive paleio… E ele: “- Fernando, tu nunca me deixaste ficar 

mal até agora… Aquilo que te foi pedido, e quando era preciso tu estavas 

lá e fazias e cumprias a tua parte… (…). Não tenho motivos para te tirar 

de vice-presidente. Quando eu tiver, ou quando achar que as coisas não 

funcionam, ai sim”. E assim me mantive. E depois quando regressei da 

Comunidade, de certa forma senti que o meu lugar estava lá.(…) . Não, 

não… Fui convidado pelo PSD depois de sair da Comunidade… [risos].» 

 

E4 – «No Orfeão, só! No Bloco de Esquerda não, nem na ESPIRAL! Em nenhum 

eu cheguei lá e disse que era toxicodependente em recuperação. Isso era 

logo um estigma, era um motivo para me olharem de lado, pelo canto do 

olho...” 

E6 - «Na minha comunidade de Vieira do Minho, a minha imagem de drogado 

nunca mudou. Ainda está em processo de construção.(…) Por exemplo a 

maioria da minha família que está lá em Vieira do Minho não percebe 

porque é que eu quis ficar no Porto… (…) e depois não consigo (como é um 

meio pequeno), eu habituei-me desde muito cedo a culpar aquele meio e a 

culpar aquelas pessoas… Porque me apontavam sempre o dedo, eram 

ignorantes e eu acho que eu não pertencia muito aquilo… E não consigo 

lidar com aquelas pessoas… É um processo que com o tempo… Quando eles se 

derem conta, já passaram 5, 6, 10 ou 15 anos e não se houve falar mal do 

Nuno? Afinal de contas parece que é mesmo a sério! Mas para já passaram 

quase mais ou menos 5 anos e como eu passo a maior parte do tempo longe 

da vista deles… Não sabem o que é que eu ando a fazer…» 
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LEMBRANÇAS DO 

PASSADO 

E6 - « Tenho um tio que acontece uma coisa engraçada… Mas pronto, também 

tem a ver com a paranóia dele… Também tem uma pancada jeitosa… Não 

acredita que sou eu que pinta os quadros! É meu tio e não acredita! Diz 

ele: “-Eu só acredito quando te vir pintar à minha frente!” Agora imagine 

o que é que as pessoas, outras pessoas da minha família não pensarão…» 

 

E7 - « Claro que eu até depois, no fim, quando saí da Comunidade, comecei 

a vir cá fora… Há sempre lembranças, há sempre momentos em que parece que 

há um retorno no nosso inconsciente, não é… Mas controlável! Aí já se 

controlava… Pronto, foi quase como as lembranças que se traz do sítio de 

onde se esteve e saiu, e se esteve numa altura… sei lá e voltar e agora 

voltamos… e vemos as coisas de uma forma diferente mas as lembranças de 

como era antes continuam a existir… e continuam a vir… Mas conseguimos 

libertar-nos delas e acho que se ultrapassa e isso é normal…» 

 

Será curioso verificar que o E2 afirma que: «(…) muita gente sabia» do seu problema de toxicodependência, no 

entanto «Hoje em dia vou lá e prontos, é totalmente diferente», ao referir-se que o sentimento de insegurança 

que o invadia quando ia à sua terra natal, deixou de existir.  

 

Ainda sobre as dificuldades, E2 afirma que: «Não tive doenças, não injectava drogas, só fumava... Nem problemas 

com a justiça.» 

 

3ª SUB-CATEGORIA – ESTRATÉGIAS E FORMULAS DE ULTRAPASSAR AS DIFICULDADES REFERIDAS: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

3ª sub-

 

 

E3 – «E foi sobretudo após a recaída que vim a descobrir que tinha de verdade 

muitas pessoas a meu lado e não durante o programa... Porque até essa 
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recaída, embora aceitasse e dissesse que sim, não sei o quê, mas para mim foi 

tudo uma fachada que transmiti ao longo do programa...» 

 

E2 – «(…) ia procurar amigos fora, prontos, criar novas amizades. E foi uma 

coisa que tive de fazer» 

 

E4 – «E então ele falou-me: “ – Olha, porque é que não te ligas a uma 

associação?”. E eu disse-lhe que era uma óptima ideia... Ao ligar-me a uma 

associação iria conhecer pessoas... E ele falou-me então na ESPIRAL...» 

 

E4 – «Agora sim! Porque depois de eu, digamos, de eu me dar a conhecer, houve 

uma altura que sim, eu falei... Quer dizer, não chamei toda a gente e disse 

que era isto e aquilo... Mas falei ao Veiga e disse-lhe... (...) Não mudou 

nada, bem pelo contrário... Aliás, eu convidei o Veiga a vir à minha “Alta 

Terapêutica”... Mas ele não pôde vir... assim como o meu tio... Não puderam 

vir nesse dia, mas senão teriam estado comigo... Depois não mudou nada, 

porque as pessoas já me conheciam, e de certo modo, até, pronto porque de 

certo modo era aquilo que me transmitiam a Lili e o Veiga, e até o próprio... 

porque eram as pessoas a quem eu falei... Ainda agora, quando eu tive a “Alta 

Terapêutica” eu disse mesmo no Grupo de Teatro que eu ia ter a “Alta 

Terapêutica” no Natal. Na ESPIRAL já assumi essa minha realidade, mas isso 

não mudou nada o meu relacionamento com eles... Pelo contrário, eles 

transmitiram-me que de certo modo, pelo facto de eu ter... não há nada que eu 

esteja a esconder, percebe? Estou-me a mostrar tal e qual sou e a realidade 

tal e qual ela é... Exactamente porque é um grupo que eu me mantive ligado, 

houve mesmo essa intenção e que vi que era chegada a altura de realmente 

falar as coisas tal qual elas são...» 
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ESTRATÉGIAS 

E5 – «Mas as coisas têm que ser feitas com muita responsabilidade... É 

preciso ter muito cuidado com a ansiedade... E às vezes é preciso saber 

esperar... O que se vê muitas vezes nos grupos terapêuticos é a 

ansiedade das pessoas... E depois às vezes não se faz as coisas com a 

responsabilidade com que se deveria fazer... Por acaso no meu caso, 

penso que, pronto, poderei ter dado dois ou três passos que não tivessem 

sido os correctos, mas que, até fui fazendo as coisas... mas também não 

há caminhos de linha recta... Para quem não tinha nada há dois anos e o 

que tenho agora...» 

 

E7 - « Digo muitas vez isto a muita gente: “-Nós devemos procurar aquilo que 

nos faz sentir bem!. Aquilo que nos faz acordar de manhã…”. Gosto de 

trabalhar e adoro o trabalho que faço. Mas chateia-me às vezes que preferia 

ir para a praia, estar num outro lado qualquer ou até apetecia-me estar um 

dia inteiro na sorna…e não sei o quê… Mas se tenho o trabalho para fazer 

tenho de acordar e levantar-me… Que remédio! Faz parte das responsabilidades. 

Mas de certa forma também me sinto bem com isso! E é aí que encontro a tal 

força, mesmo com essas responsabilidades, a tal força para continuar. Acho 

que quem não tem isso ou não encontra essa forma de funcionar, quero dizer, 

também a droga é um refúgio para isso mesmo, não é? Quando nós não 

encontramos rumo nenhum ou sentido nenhum na nossa vida, então a droga é um 

fim… Mas é um fim mesmo! Agora se encontramos outro fim mais fixe que até nos 

pode dar prazer, felicidade e bem-estar, que nos faça sentir realizados, 

certamente é ainda melhor! De resto a base é esta – a realização pessoal de 

uma pessoa é que faz com que ela consiga dizer não, continuar em frente sem 

sentir necessidade disso [a droga].» 

 

E7 - «…e a minha irmã emprestar-me… E eu a falar a pessoas amigas para ir 
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DIVERSAS 

(SOLICITAR AJUDA 

A IRMÃ, AMIGOS E 

ESTRATÉGIA 

PSICOLÓGICA) 

fazer umas horas aqui e ali… Mas mesmo com isso, a base onde eu me 

agarrava e me agarro foi o pequeno progresso que sempre vi…» 
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