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ABSTRACT 

The recovery and social integration of former drug addicts is a multidimensional social process 

that needs a slow and complex process which implies a total rupture with the drug addictions references, 

for that a new life could really come, free of addictions and with all the pleasures of a physical and 

mental healthy life.  

With this investigation we intend to give a small contribute for the knowledge and 

comprehension of the social reality that involves the experiences and passages for recovery and social 

integration, in people that had their lives jailed in the addiction of drugs and in the marginality of social 

exclusion for a long period of time. 

About the theoretical framing of the dissertation, we have contributions about social exclusion 

and integration of drug addicts, where the micro and macro social perspectives are related as being in 

interaction. We have the theoretical presentation about the qualitative research model that has been 

adopted to help for the best results of the work – the symbolic interactionism and the Sociology of 

Experience.  

A qualitative and rationalist model of approach had been applied for this research with 8 

interviews, for that we could identify and understand all the passages or careers that were studied. 

At the end of the research we had got the answer for the questions that were in its origin and also 

the confirmation that all objectives were reached: 

• The inverse point of the drug passages to the recovery is the deepest one subjectively considered by the 

participants, but not necessarily situated in a total exclusion situation; 

• Considering  the special, temporal, social and psychological key-moment of inversion for the recovery 

and integration, it has to have self wonderings behaviours of change and the total abandonment of drugs 

consumptions; 

• In the promotion factors of the processes we had found macro and micro social mechanisms and 

behaviours that use to help in all processes, from the beginning till the end; 

• We had understood that by him and alone, the individual can’t pursuit the objective of recovery and 

social integration. It is essential the participation of all the persons and papers of the necessarily actors; 

• We had understood all the necessary steps for the work transition or professional integration in the 

different experiences that had been analysed; 

• The micro and macro interaction difficulties, the strategies of resolution, and also their benefits in the 

processes; 

• We had the perception and understanding of the great importance of a new identity and living style, of 

the feeling of a new social and rehabilitated vision in the life contexts… 

 

These are just some of the main important results we had reached with the research. We invite 

the lecturer to read all the work to find out the whole understanding of the achievements of it. 
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Introdução 

Com o objectivo de proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo desta 

introdução, subdividiu-se a mesma em dois pontos distintos e complementares entre si. O 

primeiro (a) refere-se às motivações e preliminares teórico-metodológicos do estudo e o 

segundo (b) centra-se no enquadramento teórico-metodológico do estudo empírico. 

 

(a) A presente dissertação não pretende seguir um “modelo determinista” e contentar-se 

simplesmente com a descoberta de regularidades sociais e de conexões entre fenómenos 

(Esteves, 1998). A reinserção social em toxicodependentes é uma problemática com vertentes 

de abordagem indeterministas, que vão para além da sua enorme fluidez, multiformidade e 

permanente mudança (Fernandes, 1998), inerentes à realidade contemporânea dos factos sociais. 

Iremos tentar dar um pequeno contributo para o seu conhecimento e sobretudo, para a 

compreensão dos contextos sociais que envolvem a possibilidade de reinserção social em 

pessoas, que vêm de um período das suas vidas encarceradas na dependência de drogas, na 

marginalidade e exclusão social. 

 

É necessário referir, antes de mais, que a experiência profissional do autor do presente 

estudo, na área da reinserção social de toxicodependentes, teve uma forte influência na escolha 

do tema. Ao nível pessoal, e perante o facto de ser actor participante enquanto Assistente Social, 

em numerosos percursos de reinserção social de toxicodependentes, existe uma permanente 

necessidade de aprofundamento e compreensão dos referidos processos, sejam eles 

considerados positivos ou negativos quanto ao cumprimento dos seus objectivos. Esperemos 

que este trabalho nos conceda uma oportunidade para concretizar uma reflexão e que com a 

mesma faça surgir novos dados e conhecimentos úteis e interessantes aos leitores do mesmo. 

 

Apesar das questões relacionadas com a toxicodependência serem objecto frequente de 

investigação científica em Portugal, ao nível da vertente sociológica que presentemente se 

propõe, existem poucos estudos, comparativamente a outras áreas do conhecimento que 

estudam esta problemática social. A partir de exemplos de estudos ou investigações com 

determinado e coincidente objecto de estudo, Becker (1989:89) afirmou que nenhuma 

investigação pode esgotar a elaboração de conhecimento científico, estando este em permanente 

evolução, de acordo com os próprios pressupostos de ciência. Ou seja, pelo facto de alguém já 

ter tomado determinado objecto de estudo numa investigação, tal não significa que o mesmo 

não tenha mais interesse para uma nova abordagem, bem pelo contrário. Os contextos espaciais, 
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temporais e os actores (sejam eles os participantes sujeitos a investigação, sejam eles os autores 

e investigadores) são diferentes, encontrando-se aí a fonte potencial de novas descobertas e 

reflexões. 

 

Poderá ser importante, o presente esforço teórico e científico, justificado igualmente pelo 

facto de na última década ter havido um enorme investimento em projectos e estruturas de 

tratamento e reinserção social de toxicodependentes, tanto públicas como privadas, indo de 

encontro a algumas linhas de acção propostas pela antiga Estratégia Nacional de Luta Contra a 

Droga, que apontavam precisamente para lacunas nesta área: «...a reinserção não tem sido 

objecto de atenção e investimento que merece» (1998:52).  

 

É conveniente referir ainda que paralelamente aos investimentos realizados entre 1998 e 

2004, de acordo com a Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, publicada em Maio de 

1999, surgiram numerosos instrumentos e mecanismos políticos, económicos, jurídicos e sociais 

que tinham como objectivo facilitar ou criar uma discriminação positiva em processos de 

reinserção social das pessoas em tratamento. De acordo com o Sumário Executivo do Plano 

Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012, os princípios e fundamentos que 

estiveram na base do primeiro documento, mantêm-se genericamente actuais face às 

especificidades da problemática. Deste modo, o novo Plano Nacional Contra a Droga e as 

Toxicodependências tem como objectivo fundamental dar continuidade à anterior estratégia, de 

acordo com os novos contextos, realidades sociais e padrões de consumos da actualidade. 

 

Sobre o enquadramento teórico da investigação, podemos encontrar uma revisão 

bibliográfica que se considerou pertinente e actualizada para os assuntos e problemáticas 

presentes neste trabalho. Esta inicia-se com as abordagens teóricas sobre a exclusão e a 

reinserção social de toxicodependentes, com o objectivo de contextualizar e integrar numa 

perspectiva compreensiva a investigação nessas problemáticas. Sobre a reinserção social e de 

uma forma mais descritiva são apresentadas as dimensões e os agentes macro e 

microssociológicos, bem como as políticas sociais activas e facilitadoras dos processos de 

reinserção social em Portugal.  

 

Posteriormente passamos para a apresentação teórica dos modelos de investigação 

qualitativa que serviram de guia à investigação e à compreensão da problemática objecto de 

estudo – o Interaccionismo Simbólico e a Sociologia da Experiência.  
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Abordam-se ainda vários conceitos, nomeadamente aqueles que levaram à compreensão 

daquilo que se poderá entender por percursos de exclusão à reinserção social. Exemplo disso 

são os conceitos de carreira e trajectória que nos permitirão abranger a compreensão de uma 

multiplicidade e variada panóplia de experiências de percursos de reinserção social, que irão 

surgir ao longo do desenvolvimento do trabalho. Chama-se a atenção que não será relevante 

abordar nas carreiras e percursos em estudo o que levou as pessoas a uma vida socialmente 

considerada desviante ao enveredarem pelos consumos de substâncias ilegais1, mas antes, 

compreender aquilo que as levou a proceder a um desvio dos seus percursos de exclusão no 

sentido de uma reinserção social e estilo de vida convencional e considerado “correcto” na 

sociedade de origem ou de adopção. Termina-se a primeira parte da dissertação focando o 

conceito de identidade e de estilo de vida na mudança de identidade dos toxicodependentes que 

vivem experiências de reinserção social, não esquecendo o papel do estigma como barreira de 

interacção social nos processos em análise. 

 

b) Para a implementação do estudo empírico desta investigação justificou-se a utilização 

de uma metodologia qualitativa, na medida em que a mesma está amplamente indicada para 

estudar histórias e percursos de vida de pessoas, comportamentos, mas também para a análise de 

estruturas organizacionais, movimentos sociais e relações interpessoais (Strauss e Corbin, 

1990). De forma a completar a ideia do período anterior, poder-se-á dizer que para o objecto de 

estudo da presente pesquisa, contextualizado num enquadramento social e científico específico, 

a metodologia qualitativa se justifica, por proporcionar os caminhos e instrumentos mais 

adequados, numa perspectiva não exclusiva, à procura de produção e circulação de sentido e 

conhecimento. 

 

Dos vários tipos de metodologias de investigação qualitativa disponíveis optou-se por 

um modelo clássico e racionalista, por ser eficaz, de mais acessível aplicação e execução, indo 

de encontro à prevenção de se cair em riscos não controláveis, para quem se inicia nas lides da 

investigação social.  

 

Denzin e Lincoln (1993) avisam que deverá ter-se consciência de que o investigador que 

recorre a uma metodologia qualitativa estará perante um processo interactivo, em que a sua 

                                                 
1 Abordagem não prevista nos objectivos desta investigação (abordagem predominantemente virada para questões 
de prevenção terciária), e que poderia justificar um outro trabalho mais ligado à prevenção primária. 
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história de vida, o género, a classe social, a raça e etnia poderão interagir com os que são 

objecto de estudo e influenciar os seus resultados. Portanto, um alerta permanente a obstáculos 

epistemológicos deverá estar activado ao longo de todo este processo de investigação. O 

processo de uma investigação deste género consistirá num complexo, denso e reflexivo processo 

de criação, onde a presença das representações e imagens do investigador, as suas ideias e 

interpretações do mundo e do fenómeno em análise estarão presentes. Denzin e Lincoln (1993) 

afirmam que na metodologia qualitativa não existe uma realidade observável objectiva, mas 

somente socialmente situada no mundo do observador e do sujeito que é objecto da observação. 

 

Passemos então à descoberta e compreensão de cada uma das experiências de percursos de 

reinserção social analisados, levando em conta a afirmação de Strauss e Corbin (1993:276), de 

que o «conhecimento está intimamente ligado com o tempo e o lugar».2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2 «Knowledge is, after all, linked closely with time and place», Strauss e Corbin (1993: 276). 
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1. ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE A EXCLUSÃO E A REINSERÇÃO SOCIAL DE 

TOXICODEPENDENTES 

1.1. Contextualização teórica da exclusão social 

O objectivo deste ponto será proporcionar uma compreensão sobre a evolução de uma 

situação ou percurso de exclusão social das pessoas com problemas de toxicodependência para 

uma situação de reinserção social. Queremos compreender em que ponto de um percurso de 

vida e toxicodependência se dá a decisão de mudança para o tratamento e reinserção social. Para 

este efeito, optamos por começar por fazer uma abordagem teórica do conceito de exclusão 

social. De acordo com Emmanuelli e Frémontier (2002) o conceito de exclusão social foi 

introduzido por René Lenoir em 1974 em Les exclus, un Français sur dix: 
O termo «excluído» foi criado com o objectivo de descrever uma situação social que abrangia três 

categorias de população: (…) as pessoas idosas (…). (…) as pessoas portadoras de deficiências (…). 

Enfim, todos aqueles que se incluem no vasto e complexo mundo da inadaptação social: os marginais, as 

crianças e jovens de risco social, as pessoas que vivem sozinhas nas grandes cidades (…) [e] os grupos 

vulneráveis (Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 11).3 

 

Os autores referidos afirmam que a situação de exclusão social abrange o conjunto de 

pessoas que não têm emprego e que não estão enquadradas no conjunto de mudanças sociais 

positivas que caracterizam a evolução de uma sociedade. Segundo os mesmos, os marginais e as 

crianças e jovens de risco social, e numa alusão à sociedade francesa, praticamente 

desapareceram graças às políticas sociais implementadas em França. No entanto o terceiro 

grupo (das pessoas residentes nos grandes centros urbanos e em situação de isolamento social) 

será aquele que necessita de uma grande atenção e intervenção, tendo em conta o seu 

crescimento quantitativo (Emmanuelli e Frémontier, 2002). É certo que há diferenças entre a 

sociedade francesa e a sociedade portuguesa, no entanto, será conveniente dizer que, no que se 

refere aos três tipos de exclusão social referidos por Emmanuelli e Frémontier, têm 

correspondência na nossa realidade social europeia ocidental. 

                                                 
3 «...le terme «exclu» a été inventé pour décrire une situation sociale qui touchait trois catégories de population. 
(…) les personnes âgées (…). (…) les personnes handicapées (…).Enfin, tous ceux qui relevaient du vaste domaine 
de l’inadaptation sociale: les marginaux, les jeunes de l’aide sociale à l’enfance, les personnes isolées dans la ville 
(…) les groupes vulnérables» (Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 11). 
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Na linha do pensamento de Emmanuelli e Frémontier (2002: 13) podemos afirmar que a 

exclusão social «… não descreve uma situação de facto, mas antes um processo»,4 com causas 

múltiplas e difíceis de avaliar. O problemático processo tem início com uma primeira fase 

denominada por Emmanuelli e Frémontier (2002: 13) de fragilidade social, concretizada pela 

perda do emprego, que por sua vez dá início a uma situação de perda da interacção social, 

acompanhada ao nível doméstico por uma situação de desânimo e resignação. Seguidamente, 

surge uma fase de dependência da assistência e serviços sociais (Emmanuelli e Frémontier, 

2002), ou seja a pessoa excluída fica dependente dos instrumentos e intervenções previstos pela 

política social da sua comunidade. Por fim, Emmanuelli e Frémontier (2002) fazem referência à 

3ª e última fase do processo de exclusão social correspondente à ruptura total:  
Nesta fase, as pessoas sofrem um conjunto de incapacidades, têm o sentimento de que são “inúteis à 

sociedade” e, de certa forma, elas apagam-se face ao olhar das instituições de socorro [social] e pouco a 

pouco desaparecem por elas próprias (Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 14).5 

 

A exclusão social corresponde assim, a um processo multidimensional de gradual perda 

de representação da pessoa, ao nível institucional e simbólico, de si própria perante os outros 

com quem interage, ou seja, a «…representação simbólica da sua filiação e da sua inclusão»6 

(Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 77), num percurso descendente para a marginalidade social. 

O sentimento de que se está sozinho perante os outros, que já não se desperta o interesse e a 

atenção, aumenta ainda mais a sensação de exclusão e a baixa estima pessoal (Emmanuelli e 

Frémontier, 2002). 

 

Será fundamental fazer aqui uma alusão teórica ao conceito de marginalidade social, 

parte integrante da fase de ruptura com a sociedade. Segundo Emmanuelli e Frémontier (2002: 

18) a marginalidade será um processo onde as pessoas perdem, não têm a possibilidade de ter ou 

não lhes é permitido ter acesso às representações simbólicas em relação aos outros indivíduos, 

aos grupos, às instituições, ou seja, em relação ao todo social na sua complexidade. 

 

Apesar de Emmanuelli e Frémontier demonstrarem a existência de uma certa linearidade 

nas experiências de exclusão social referidas, estamos perante um fenómeno social e humano 
                                                 
4 «...ne décrit pas un état de fait, mais plutôt un processus» (Emmanuelli e Frémontier, 2002: 13). 
5«À ce stade, les personnes connaissent un ensemble de handicaps, elles ont le sentiment d’être « inutiles à la 
société» et, d’une certaine façon, elles s’effacent du regard des institutions de secours, et de proche en proche 
disparaissent à elles-mêmes» (Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 14). 
6 «...c’est-à-dire la représentation symbolique de sa filiation et de son appartenance» (Emmanuelli e Frémontier, 

2002 : 77).. 
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que ao nível da problemática da toxicodependência tem características frequentemente 

indeterministas, fluídas e multiformes. A sua abordagem e estudo pressupõem uma 

contextualização espacial e temporal da realidade em objecto de estudo, especialmente das 

interacções sociais vividas pelas pessoas intervenientes nos seus diferentes níveis: sociais, 

culturais, económicos, de política social, ou seja, que encaminham para a ausência de cidadania 

(Amaro, s.d.). 

 

Numa “Separata” anexa ao Livro Nós e os Outros: a Exclusão em Portugal e na Europa, 

Fernandes (1997: 2) afirma o seguinte:  
A forma a priori da relação drogas-exclusão, repetida diariamente no discurso social dominante, coloca-as 

ora como produto ora como produtoras de exclusão social. 

 

São produto da exclusão social na medida em que são os povos de países praticamente 

excluídos da economia global que recorrem à produção de estupefacientes ilegais, como única 

forma de sobrevivência. E são as pessoas excluídas da nossa sociedade que, por motivos vários 

das suas histórias de vida (ex. origem étnica, desemprego, pobreza, entre outras de exclusão 

social) recorrem à sua venda ou comercialização. Por sua vez, são produtoras de exclusão 

porque quem delas está dependente acaba quase sempre numa situação de grande marginalidade 

social, a começar pelo facto da ilegalidade dos produtos e sua comercialização fazer desenrolar 

um conjunto de consequências de efeito de bola de neve, progressivamente degradantes e 

marginalizantes. 

 

Dubet (1994) enquadra no âmbito da Sociologia da Experiência a exclusão social e 

afirma que esta, associada a uma fraca integração na comunidade, pode transformar-se numa 

existência consciente infeliz, onde as pessoas se vêem como responsáveis pelos seus erros, 

considerando a sua comunidade como demasiado fraca para poder interpretar e compreender as 

causas da sua situação de exclusão.  

 

Daí que, segundo Dubet (1994), as delinquências «…inscrevem-se na combinação de 

duas lógicas de acção: a da exclusão e a da raiva» (Dubet, 1994: 197). Na obra citada, Dubet 

refere-se a uma realidade de exclusão social, onde estudou casos de jovens de zonas de 

subúrbios com graves problemas sociais. Também podemos extrapolar o referido em relação às 

pessoas que sofrem de problemas de dependência de drogas e consequente exclusão social 

(conforme o próprio Dubet ilustra mais à frente em citação), onde cada conduta se forma como 
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uma articulação de dimensões elementares de experiência, sendo essas dimensões normalmente 

muito “negativas”, «...definidas pela carência: anomia, exclusão e raiva» (Dubet, 1994:198). Em 

complemento do raciocínio exposto, Dubet acrescenta: 
...são os discursos sobre a droga que melhor ilustram esta angústia da destruição da personalidade. (...) 

Assim, os jovens descrevem o “buraco negro” da toxicomania, a dependência “biológica” do produto, (...) 

a destruição das relações, a mentira e a exploração da família e dos amigos, o desaparecimento do 

indivíduo» (1994:199). 

 

 Ao “desaparecer” da sua comunidade e de todos os seus contextos sociais, o 

toxicodependente atinge o mais fundo do seu percurso, torna-se num excluído, num não-

cidadão. É chegado o momento de prestarmos atenção à inversão do percurso, através da análise 

e compreensão teórica da reinserção social e consequente regresso à situação de cidadão. 

 

1.2. Contextualização teórica da reinserção social 

Na abordagem deste capítulo irá proceder-se a uma análise teórica sobre reinserção 

social e as transições ocorridas ao longo dos percursos de mudança em pessoas que 

enveredaram por uma vida livre de dependências de drogas, fazendo uma análise compreensiva 

do processo referido quanto à sua complexidade e multidimensionalidade, envolvendo o 

indivíduo, a sociedade e o Estado, ou seja, as dimensões micro e a macro sociais. 

 

Para Emmanuelli e Frémontier (2002 :105), a reinserção social é considerada como um 

conceito muito ambicioso e pouco claro, mesmo que se tratem de situações «... sociales, 

psychosanitaires, qui échappent aux définitions» (idem, 2002:106). 

 

Na tentativa de ultrapassar as dificuldades inerentes à abordagem teórica da reinserção 

social focadas por Emmanuelli e Frémontier (2002), encontramos em Anthony Giddens (2002) 

um suporte, a partir da sua proposta de subdivisão da Sociologia em duas partes teóricas, que 

nos ajudará a tentar abordar a reinserção social com um pouco mais de precisão. Assim, 
O estudo do comportamento quotidiano em situações de interacção directa é usualmente denominado de 

microssociologia. A macrossociologia é a análise dos sistemas sociais em grande escala, como uma 

empresa, o sistema político ou a ordem económica. A macrossociologia engloba também a análise de 

processos de mudança a longo prazo, como o desenvolvimento do industrialismo. (...) a micro e a macro-

análise (...) encontram-se estreitamente imbricadas (Giddens, 2002: 114). 
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A abordagem a partir das perspectivas referidas por Giddens justifica-se, na medida em 

que sugerem uma estrutura interessante para as reflexões e análises que proporcionarão ao nível 

teórico a compreensão da reinserção social, tema central deste trabalho. Tratando-se de um 

processo normalmente de longa duração, onde numerosas dificuldades são enfrentadas, 

provenientes não só da personalidade e contextos micro sociais das pessoas que por ele passam, 

como de todos os acontecimentos de nível macro social que contextualizam um percurso deste 

género, importa suportar-nos em conceitos sociológicos como os referidos. 

 

Na compreensão das duas dimensões será possível, de forma global, perceber como 

funcionam as redes e os mecanismos de reinserção social (e inerentes transições de saída da 

toxicodependência) nos percursos alvo de investigação neste trabalho, insistindo sobre a sua 

coerência/complementaridade global que, nomeadamente no que se refere às interacções e 

relações entre elementos chave e os próprios agentes do processo, os poderão influenciar de 

forma positiva ou negativa e determinante. Ao utilizar-se análises microssociológicas, dever-se-

á ter como pano de fundo uma compreensão macrossociológica dos seus aspectos estruturais, 

conforme o pensamento de Berger e Luckmann (2004:169) e de acordo com a estrutura de 

pensamento escolhida para a presente reflexão teórica. É impossível compreender um processo 

e percurso de reinserção social se só abordar a macro-estrutura ou então, deter-se somente na 

micro-estrutura social. 

 

A macro-análise será muito pertinente para a abordagem da compreensão das bases 

institucionais da vida quotidiana e consequentemente compreender os factores e agentes 

promotores (ou não) dos percursos de reinserção social. A forma como as pessoas vivem o seu 

dia-a-dia é largamente influenciada pelo vasto contexto sócio-institucional que as rodeia. É 

preciso chamar a atenção para o facto de nos encontrarmos a analisar pessoas, que por viverem 

excluídas socialmente, necessitaram de várias e diferentes instituições7 de apoio da sociedade 

para conseguirem a sua reinserção social.  

 

Quando se aborda a questão das instituições, é necessário ir mais além daquelas a que se 

fez referência, nomeadamente as que estão directamente relacionadas com a recuperação de 

toxicodependentes (ao nível do serviço público, o I.D.T. através dos Centros de Atendimento a 
                                                 
7 Segundo Kaufmann (2003), o tipo de intervenção das instituições referidas tem um conteúdo gradual. «Em 
primeiro lugar, assegurar uma intervenção social elementar (alimentação, alojamento, saúde, higiene). Em seguida, 
quando este mínimo estiver adquirido, avançar tanto quanto possível em direcção a uma pedagogia da autonomia» 
(2003:258), inerente a qualquer programa ou plano institucional de intervenção social de pessoas excluídas. 
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Toxicodependentes e alguns projectos de intervenção municipal e ao nível privado, numerosas 

clínicas, comunidades terapêuticas e outras instituições psiquiátricas). Também temos de 

considerar como instituição da macro-estrutura social, presente nos percursos de reinserção 

social em interacção permanente com a micro-estrutura social todas as medidas legais 

decretadas pelas estruturas governativas e de soberania nacionais da instituição jurídico-

legislativa portuguesa. 

 

A vida de qualquer pessoa, seja toxicodependente ou não, está controlada e dominada 

por todo o tipo de instituição, exterior a ela, a começar pela própria família. Berger e Luckmann 

(2004:66) afirmam mesmo que «A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação 

recíproca, por tipos de actores, de acções tornadas hábito». Ou seja, qualquer tipo de atitude 

tornada hábito, pode ser considerada uma instituição num sentido mais abstracto e subjectivo, 

inerente à realidade, contextos de pertença e vivência individuais. Mais à frente iremos abordar 

a questão da mudança de identidade e estilo de vida, pressupondo assim uma profunda 

modificação na própria vida da pessoa que vive o percurso de passagem da exclusão para a 

reinserção social. No mundo da toxicodependência existe uma tipificação de identidade 

específica, e nos percursos de mudança e de afastamento de uma vida de dependência de drogas 

será necessário abandoná-la e adoptar uma nova, de acordo com a coerência exigida de uma 

efectiva reinserção social. Os apoios formais preconizados por ajudas institucionais e políticas 

sociais vigentes ao nível macro social serão a principal via de acesso proporcionada pela 

sociedade civil, com a qual toda a pessoa que queira enveredar por um percurso de saída da 

dependência da droga poderá contar. 

 

De acordo com Giddens (2002), os estudos com abordagem micro-social são também 

cruciais para o entendimento dos padrões institucionais mais amplos. Ele próprio afirmou que a 

interacção face-a-face seria claramente o alicerce de todas as formas de organização social, 

qualquer que fosse a sua dimensão. Poder-se-á acrescentar que a interacção social é constituída 

pelo processo no qual todas as acções e reacções das pessoas têm existência.  

 

 A corroborar a ideia da necessidade de interacção social referida, Amaro (s.d.:35) afirma 

que para se sair de um processo de exclusão social será essencial um duplo processo de 

interacção positiva entre as pessoas excluídas e a sociedade de que são membros: a das pessoas 

que se tornam cidadãs plenas (referimo-nos à inclusão social); e da sociedade que permite o 

acolhimento da cidadania (inserção social propriamente dita). 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 18/165

 

Para a concretização do duplo processo referido, Amaro (s.d.: 35) considera como base 

de trabalho «…episódios de interdependência positiva (solidariedade), mas também de tensão e 

confronto (conflitualidade)». No sentido abordado pelo autor referido, a integração social será 

um processo que permite o acesso às oportunidades da sociedade, a todos aqueles que dela se 

encontram marginalizados e excluídos. É proporcionado um retomar das interacções entre 

indivíduos excluídos e as famílias e a sociedade a que eles pertencem. Segundo Amaro (s.d.), a 

inclusão social e a inserção social constituem as duas faces de um processo de duplo sentido que 

ele denomina de integração social. 

 

Será do máximo interesse proporcionar uma visão teórica daquilo que se poderá entender 

como um processo ou experiência que constitui um percurso que vai de uma situação de 

exclusão à reinserção social, e que se manifesta por um prolongado período de tempo, quando 

nos referimos a situações de, por vezes, extrema exclusão social. Afirmam Emmanuelli e 

Frémontier (2002: 83): «… a procura de satisfação e regeneração psíquica e social não se 

concretiza de imediato, mas no decurso de um longo período dito de reinserção.»8 

 

 O processo começa a preparar-se logo após a admissão do toxicodependente a qualquer 

tipo ou modelo de tratamento. O simples facto da decisão de abandonar a dependência da droga 

e efectivamente iniciar um processo de recuperação pode ser considerado como o pontapé de 

saída para a reinserção social. Sem uma desabituação física e sem concretas atitudes 

demonstrativas de uma vontade de mudança, será impossível encetar um percurso de saída para 

uma efectiva reinserção social. Logicamente que a acompanhar os primeiros procedimentos em 

percursos de saída, de uma recuperação física e psicológica como os referidos, ao nível social 

será necessário começar-se pelo mais básico como por exemplo, o renascer da existência 

enquanto cidadão, através do pedido de reemissão de Bilhete de Identidade (B. I.) e de outros 

documentos que permitam formalmente à pessoa tornar-se cidadão e re-entrar formalmente na 

sociedade.  

 

 Mas as intervenções sociais efectivas, para além de meros procedimentos 

administrativos como o referido sobre o BI, para dar inicio a intervenções conducentes à 

efectiva reinserção social nas suas componentes nucleares, só se iniciam depois de um período 

                                                 
8 «...la demande de réparation et de restauration psychique et sociale ne s’opère pás dans l’urgence, mais au cours 
d’une longue période dite de réinsertion.» (Emmanuelli e Frémontier, 2002: 83) 
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determinado de abstinência da droga de eleição, nomeadamente após alguns meses, variando 

este período consoante a droga de eleição e grau de dependência e os modelos terapêuticos e 

institucionais de intervenção na toxicodependência que não serão abordados nem comparados 

nesta investigação, por não fazerem parte dos objectivos da mesma. 

 

 Um processo de reinserção social na área da toxicodependência é composto por vários 

objectivos que visam no essencial proporcionar à pessoa alvo da intervenção, para além da cura 

física e psicológica da dependência, uma autonomia económica e social, uma vida afectiva e 

familiar no mínimo “satisfatória” e uma participação real na vida social, usufruindo dos seus 

direitos de cidadania e cumprindo também com os seus deveres de cidadão.  

 

 Esmiuçando o que anteriormente foi referido, a reinserção social deverá proporcionar ao 

toxicodependente em recuperação a transição para uma actividade ou ocupação, profissional ou 

não, socialmente aceite, com uma forma de vida saudável e livre de drogas, o retomar os seus 

estudos ou formações interrompidas, proporcionando alguma qualificação específica, a 

aquisição de competências para usufruto de áreas de interesse que dêem sentido aos seus tempos 

livres, o proporcionar relações satisfatórias com a família e amigos, projectos de vida 

motivantes, exequíveis e harmoniosos. Trata-se de um processo muito longo, sem limite de 

duração, sendo que em grande parte das situações de reconstrução de uma vida exige 

normalmente mais de um ano, para a preparação e arranque do projecto de reinserção social. 

 

 A aquisição de competências de relacionamento e interacção social, a responsabilização 

pelos seus próprios actos e atitudes, a tolerância à frustração, a aprendizagem à confrontação 

com problemas e conflitos, a aceitação de responsabilidades sociais, a planificação e 

organização do seu projecto de vida indo ao encontro de uma estabilidade emocional e afectiva 

são pressupostos concretos da reinserção social na problemática da toxicodependência. Inerente 

ao que foi referido, será necessário uma potencialização através da formação e capacitação 

laboral da pessoa, preparando-a para a “transição ao trabalho” da forma mais eficaz. 

 

 Será essencial que o projecto de reinserção social possua um equilíbrio entre as 

possibilidades de realização pessoal que se colocam ao toxicodependente e as exigências sociais 

da sua comunidade de acolhimento. A mudança de identidade (encarando este conceito na sua 

perspectiva mais global e multidisciplinar, individual e colectivamente, micro e macro 

socialmente) num percurso de reinserção social deverá permitir a definição de uma imagem 
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social que ao nível das interacções consiga ultrapassar todo o tipo de estigmas e dificuldades 

inerentes a quem passou por processos de exclusão e desinserção social por motivos de 

utilização e dependência de drogas. 

  

 Antes de passar ao ponto seguinte, torna-se pertinente focar o papel que o Núcleo de 

Reinserção Social do Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT, 2003) entende caber à 

reinserção social: 
...a Reinserção Social contribui para a eficácia do tratamento, conduzindo à realização pessoal e ao 

restabelecimento das redes sociais de suporte, no sentido da estabilidade clínica, emocional e social do 

indivíduo. É um processo através do qual o indivíduo reestrutura a sua personalidade e a sua vida, 

desenvolvendo competências de autonomia e responsabilidade, capazes de o valorizar enquanto membro 

útil à sociedade. (...) Para tal , cabe a todos nós, o próprio, a família, a empresa e o meio envolvente, 

agirmos de forma a proporcionar condições e vivências, adaptadas a cada caso (IDT, 2003). 

  

 Segundo o IDT (2002), a reinserção social de pessoas com problemas de 

toxicodependência está bem presente em importantes documentos produzidos em Portugal sobre 

esta problemática. Por exemplo, de acordo com a Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga 

(1998, em vigor até 2004) e no que se refere à reinserção social de toxicodependentes, só 

práticas de intervenção que levam em conta os aspectos psicológicos e a integração familiar, 

social e laboral poderão conseguir atitudes de abstinência prolongadas. 

 

 No documento referido afirma-se, ainda, que o êxito do processo de 

reabilitação/tratamento de um toxicodependente está profundamente dependente e em profunda 

interacção com a própria inserção/reinserção social, familiar e profissional do toxicodependente 

(Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, 1998:51). 

 

 A reinserção social é fruto de uma estratégia terapêutica global, que se inicia no 

momento em que o indivíduo inicia o tratamento e se desenvolve conjuntamente com 

intervenções ao nível bio-psico-social, que são parte integrante fundamental do projecto 

terapêutico de cada pessoa. A partir desta abordagem conceptual do próprio IDT (2005) poder-

se-á acrescentar que os processos de reinserção social requerem uma coordenação e participação 

activa de todas as instituições com responsabilidade na área social e da saúde, sendo assim 

fundamental chamar a atenção para a necessidade de se promover iniciativas conjuntas intra e 

inter institucionais. 
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 Torna-se fundamental fazer referência aos objectivos delineados pelo Plano Nacional 

Contra a Droga e as Toxicodependências (2005: 47) no que se refere à reinserção social: 
Garantir a abrangência e a transversalidade dos recursos institucionais/não institucionais de Reinserção nas 

várias áreas de vida do cidadão, de forma a facilitar o desenvolvimento de projectos de vida responsáveis e 

responsabilizantes. 

 

 A reinserção social terá de ser considerada neste ponto como um investimento pessoal e 

individualizado trabalhado em rede a dois níveis diferentes mas complementares (o nível 

microsocial e o nível macrosocial), em que cada indivíduo deverá re-edificar a sua identidade, 

com base em intervenções nas questões habitacionais, educacionais, de trabalho e formação, de 

participação e cidadania, na família e relações interpessoais, no lazer e tempos livres. Outro 

objectivo referido (ibidem): 
Potenciar a reinserção enquanto processo global, implicando todos os actores na óptica da 

abordagem e das respostas integradas, através de uma gestão participada e efectiva. 

 

Sobre este objectivo será conveniente afirmar que ao nível interno de todas as 

instituições públicas e privadas, deverá ser garantido um redimensionamento e reorientação da 

intervenção em reinserção, com base na percepção e compreensão dos contextos sociais globais 

e locais, com a atribuição de uma metodologia de intervenção personalizada para cada caso, 

onde a optimização dos recursos existentes esteja sempre presente. Um conjunto de respostas 

integradas para a reinserção social, ao nível externo das instituições envolvidas, também deverá 

ser promovido, com o envolvimento de parceiros intra e inter-institucionais, concentrada nas 

necessidades objectivas do cidadão e da comunidade. Por fim, um último objectivo (idem: 48): 
Implementar o processo de melhoria contínua da qualidade em reinserção. 

 

É urgente a criação e implementação de estratégias de informação, avaliação que 

possibilitem, juntamente com a investigação e a formação aumentar o conhecimento e a 

divulgação das boas práticas, fazendo com que as pessoas sintam realmente a eficácia e a 

satisfação das intervenções praticadas. Infelizmente, os hábitos de auto-avaliação ou de sistemas 

avaliação externa credenciados não fazem ainda parte integrante e sistemática dos serviços e 

instituições públicas e privadas com intervenção na reinserção social de toxicodependentes. 
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1.2.1. A importância das dimensões macrossociológicas e respectivos agentes em 

percursos de saída da toxicodependência 

Quando se abordam as dimensões macrossociológicas e respectivos agentes pretende-se 

focar todos os factores de natureza estrutural, que em grande medida estão em conexão directa 

com o funcionamento global da sociedade (Amaro, s.d.). Não se deverá esquecer a influência 

positiva ou negativa dos factores conjunturais de nível local, nacional ou internacional, muitas 

vezes passíveis de interferir directamente ou indirectamente nos processos de todos aqueles que 

tentam sair da exclusão social para a reinserção (Amaro, s.d.). 

 

De acordo com o sentido referido por Amaro (s.d.), Walgrave (Soulet, 2000) sugere que 

se desenvolvam políticas globais que integrem todos os níveis de intervenção social: 

modificando as estruturas sociais, a forma de se gerir os mecanismos macro-sociais 

(macrossociológicos), favorecendo uma coerência de abordagens entre as intervenções aos 

níveis institucionais, relacionais, familiares e individuais. Segundo o próprio, uma política 

global exige uma visão global. Não é nosso objectivo descrever ou focar as dimensões 

macrossociológicas e respectivos agentes com grande pormenor, porque seria uma tarefa difícil 

de concretizar neste trabalho, dentro das suas limitações contextuais e porque também está fora 

dos objectivos propostos. No entanto, a sua breve abordagem justifica-se e considera-se 

essencial, porque é um elemento relevante para a compreensão da importância das dimensões 

referidas, no âmbito das interacções presentes nas experiências de percursos explorados nesta 

investigação. 

 

Para que uma pessoa possa ter a possibilidade de enveredar por um percurso de 

recuperação e reinserção social, a sociedade oferece as oportunidades e instrumentos para que 

tal se concretize, seja através de políticas sociais, da intervenção directa do Estado ou da própria 

sociedade civil, por intermédio das suas instituições. 

 

 Como se tem vindo a verificar, o papel macro-social do Estado na reinserção social é 

muito importante. Nomeadamente, e de acordo com Casal que afirma que «...El desarrollo de 

los sistemas formales de formación y el papel activo del Estado sobre la inserción y el mercado 

de trabajo configuran la base del actual «sistema de transición» (1997: 122). 

  

Numa dimensão macrossociológica, reinserir socialmente, no âmbito dos principais 

objectivos implícitos às políticas públicas europeias, corresponde proporcionar oportunidades de 
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mudança nas vidas de uma pessoa na saída de um percurso de exclusão social para a inserção e 

integração social. Poder-se-á considerar que para se atingir a reinserção social, no cumprimento 

dos objectivos máximos de políticas sociais activas, corresponderá a um processo de 

empowerment, segundo o conceito de Friedmann (1992).  

 

Emmanuelli e Frémontier (2002)  afirmam que nos processos de reinserção social 

«…cada um deverá integrar-se ou estar integrado numa dinâmica de aquisição dos instrumentos 

de inserção»,9 que se concretiza precisamente, através da formação, da alfabetização, do Serviço 

Social, do acesso a uma habitação, à saúde, aos direitos, à liberdade e ao livre exercício da 

cidadania. Nesta linha de pensamento, encontram-se precisamente os mesmos objectivos nos 

programas de Rendimento Mínimo ou Social de Inserção (RMG, RSI...) implementados no 

último quartel do séc. XX em diversos países europeus, entre os quais Portugal. 
 

 O Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), 

tendo como linha estratégica e orientadora «...a promoção da empregabilidade dos portugueses 

em idade activa» (Paixão e Simão, 2002:144) tinha precisamente numa das suas linhas de 

actuação prioritária “intervenções reparadoras”, que abrangiam «...um conjunto de acções 

visando a integração socioprofissional de grupos com particulares dificuldades de inserção» 

(idem, 2002:144). É ao nível de exemplos de intervenção macro-social como este que se 

pretende encontrar e compreender o seu papel efectivo ao nível dos percursos que vão da 

exclusão social à reinserção social em toxicodependentes, conforme já foi anunciado 

anteriormente. 

  

1.2.2. A importância das dimensões microssociológicas e respectivos agentes em 

percursos de saída da toxicodependência 

Antes de iniciar este sub-capítulo, é importante destacar que os percursos de reinserção 

social em toxicodependentes não poderão ser entendidos como tendo somente a base de 

conjuntos de iniciativas de índole macro-social do Estado, da sociedade civil, de carácter 

multidisciplinar e com características de discriminação positiva, que ajudam as pessoas em 

recuperação a serem reinseridas numa vida de cidadania activa, onde a “transição ao trabalho” é 

um dos pilares importantes. Para um potencial sucesso dos referidos percursos objecto do nosso 

estudo tem de se ter em conta um papel empenhadamente activo e participativo da pessoa alvo 

                                                 
9 «…chacun est tenu de s’inscrire ou d’être inscrit dans une dynamique d’acquisition des outils de l’insertion» 
Emmanuelli e Frémontier (2002 :105). 
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do programa de reinserção, nomeadamente no que se refere à vontade de mudança, às suas 

interacções e relações. Sem estes pressupostos de índole micro-social, será em vão todo o 

trabalho levado avante. E em casos como os que são objecto de estudo nesta investigação, 

interessará compreender e trabalhar aqueles que levam à promoção de atitudes pessoais 

positivamente activas em processos deste âmbito. 

 

Os factores de ordem micro social situam-se, de acordo com Amaro (s.d.: 35), ao nível 

individual e familiar, estando dependentes de fragilidades e omissões do percurso de cada 

pessoa «…de capacidades frustradas ou não valorizadas, de incidências negativas, etc.». De 

acordo com o autor referido, destacam-se aqui sobretudo as capacidades e competências 

familiares. 

 

O sucesso ou insucesso de um projecto de reinserção social de pessoas com problemas 

de toxicodependências está dependente sobretudo das interacções e relações com o meio 

envolvente, na perspectiva a que este estudo pretende dar relevo. Esmiuçando um pouco mais o 

que referimos no período anterior, existe uma dependência em relação à interacção do sujeito 

com o meio da droga, em relação a uma clarificação de objectivos a atingir no processo 

terapêutico, da adequação e capacidades de ajuda do contexto familiar, do acesso aos meios 

terapêuticos disponíveis, da qualidade e diferenciação das respostas terapêuticas do sistema de 

saúde, da qualidade das interacções com os contextos sócio-comunitários (ex. mundo escolar, 

profissional, grupos de afinidade, relações sociais, entre outros) (Sousa, 1999). 

 

 Desta forma, para a presente investigação interessará perceber qual o papel das 

interacções e relações no próprio processo das pessoas que enveredaram por processos de 

reinserção social. Uma abordagem interaccionista simbólica (a abordar no próximo capítulo) 

poderá ajudar-nos a reconstituir o leque de significados que os sujeitos que passaram por 

processos de reinserção assumiram, perante tal mudança nas suas vidas. 
Uma pesquisa deste tipo deverá reconhecer que esses significados se encontram profundamente 

articulados com os seus estilos e projectos de vida e, concomitantemente, com os seus universos de 

referência, bem como com os estilos de vida e universos concorrentes (Chaves, 1998: 17).  
 

Esse processo é desenvolvido pelos indivíduos que passam por percursos de reinserção 

social, na sua relação com grupos de pertença e de referência, valores, crenças, ideais e estilos 

de vida, afectando as finalidades que estes pretendem atingir.  
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Um papel decisivo e a compreender, intimamente relacionado com as interacções 

sociais, poderá ser a impressão deixada pelo indivíduo no seu grupo de pares e noutros grupos 

ou indivíduos com quem interage. Isto é, no âmbito das suas várias interacções face-a-face, 

onde a influência recíproca das pessoas umas sobre as outras é determinante para o 

prosseguimento da reinserção social (Goffman, 1975). Em diversos momentos da presente 

dissertação, este assunto será aprofundado. Estas mesmas competências entre as interacções 

relacionais e pessoais nos seus múltiplos momentos sociais poderão vir a ter uma enorme 

influência nos processos de reinserção social em estudo. 

  

As informações veiculadas pelo meio ambiente sobre as capacidades e competências 

pessoais da pessoa em processo de recuperação têm enorme influência num percurso de 

reinserção social. A quase totalidade dos toxicodependentes, na proporção crescente do grau de 

exclusão social, perdeu essas capacidades e competências, sendo a recuperação das mesmas um 

processo inerente ao próprio processo de reinserção social. Segundo Abraão (1999), a panóplia 

de competências sociais e comunicacionais como a assertividade, a literacia emocional, a 

capacidade e a eficácia da comunicação, a empatia, a simpatia e o sentido de humor podem 

permitir-nos verificar e caracterizar as capacidades de relacionamento interpessoal e, 

consequentemente, prospectivar as principais necessidades de ajuda neste campo, essencial para 

o sucesso de uma reinserção social. 
 

As ligações ou interacções, ou a ausência delas, em relação ao mundo da 

toxicodependência, poderão ter (ou não) uma influência crucial dos laços sociais e dos grupos 

de pares predominantes ao longo de uma vida, de dentro ou fora da toxicodependência. Em 

todos os percursos que vão da toxicodependência à reinserção social, serão pontos a analisar e 

compreender. Segundo Soulet (2000), a inexistência de perspectivas de emprego, o sentimento 

de inutilidade para o mundo e da perda da dignidade pessoal, podem provocar reacções de 

ruptura e revolta para com a sociedade em geral. 
 

Numa grande parte dos toxicodependentes que atingiram os limites máximos de ruptura 

social encontram-se situações como as referidas por Soulet. Fazer-lhes acreditar que ainda têm 

muito para contribuir para a sociedade e para o mundo e que ainda são pessoas úteis, será um 

trabalho inerente à recuperação e essencial para o êxito da sua reinserção social. 

 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 26/165

Na compreensão de percursos de reinserção social na área da toxicodependência, uma 

das dimensões que precisamente poderá estar envolvida na redução ou potenciação do êxito são 

as condições sociais e biográficas (podendo-se destacar nestas o género, a idade, a existência ou 

não de relações estáveis de proximidade e afectividade, a qualidade das mesmas, entre outras) 

da pessoa em recuperação. Associado ao que acabamos de referir e também com grande 

influência nos percursos de reinserção social de toxicodependentes, também é necessário levar 

em conta os mecanismos sociais negativos (sobretudo relacionados com medos, discriminação e 

estigmas da sociedade e comunidades humanas envolventes) e relacionados com as 

condicionantes globais de sobrevivência em que se encontram o indivíduo em recuperação e o 

seu suporte social mais próximo. É assim necessário apreender e considerar os núcleos 

familiares no seu contexto macro-social (Walgrave, 2000, cit. in Soulet, 2000), e em interacção 

permanente com os seus contextos micro-sociais, na tentativa de reduzir as influências negativas 

referidas. 

 

Segundo Sousa (1999) e de acordo com a estrutura do pensamento sociológico presente 

neste trabalho, quando se faz referência à circunstância individual de uma pessoa, não se pode 

encara-la isoladamente mas sim contextualizada na sua realidade espacial e temporal.  

 

Para proporcionar uma melhor compreensão das dimensões microssociológicas, poder-

se-á destacar como um dos factores influentes no sucesso ou insucesso dos percursos de 

reinserção social, como por exemplo o facto de a pessoa ser solteira ou viver com um elemento 

significativo com quem partilha a sua vida, ter o apoio directo ou não da sua família ou de 

pessoas significativamente próximas. O que é preciso levar em conta é que, em situações de 

casais, por exemplo, ter-se-á que trabalhar a reinserção ao nível dos dois elementos do par e não 

simplesmente ao nível individual do elemento toxicodependente em recuperação. Por outro 

lado, o processo de reinserção social será facilitado quando o(a) parceiro(a) é um(a) não 

consumidor(a), possuindo este um papel de suporte e apoio precioso, se aceite pelo elemento em 

recuperação.  

 

 A existência de famílias onde há o afecto, a proximidade entre todos os seus membros e 

padrões de comunicação claros, constituem factores de ajuda preciosos para todas as pessoas 

envolvidas nos percursos de reinserção social de toxicodependentes. O problema é que grande 

parte das pessoas em recuperação não têm estas condições “ideais” pelo que, com estas, o 

trabalho de reinserção deverá passar por outras soluções, especialmente aquelas que 
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encaminham a pessoa para uma vida totalmente autónoma e onde o suporte de amigos(as) e 

outros elementos do suporte social informal poderão ter um papel muito importante. Nestes 

casos, o papel que cabe ao suporte social formal é todo ele de maior relevância, 

comparativamente aos casos em que o recurso da família está presente. Em famílias onde está 

vigente um clima de conflitualidade frequente e padrões de comunicação negativos, poderão vir 

a criar-se grandes dificuldades no processo de reinserção social. Nestas situações, outras 

soluções poderão ser encontradas, como por exemplo, percursos onde a ausência da família é 

considerada um mal menor (após a realização de um diagnóstico social e esgotadas todas as 

tentativas possíveis, chegar-se à conclusão de que não existe qualquer alternativa no sentido 

contrário), trabalhando-se a autonomia total da pessoa em recuperação (Abraão, 1999). 

 

Ao nível microssociológico, convém chamar a atenção para o papel que o grupo de pares 

e de amizade pode oferecer de forma positiva ou negativa. Poderá ser encarado como um factor 

de vulnerabilidade, quando os próprios elementos do grupo são encarados pelo 

toxicodependente em recuperação como um modelo a seguir e, no entanto, os padrões de 

comportamento e consumos de drogas do dito grupo se enquadrarem em parâmetros 

considerados desviantes. Por outro lado, pode ser encarado como um factor protector e passível 

de auxiliar a pessoa em fase de reinserção, se o grupo de pares veicula valores convencionais e 

promotores de atitudes consideradas saudáveis que poderão servir como controlo para os 

potenciais momentos de tentação de consumo (Frasquinho, 1996; Jessor et al. 1995, cit. in 

Abraão, 1999). É por isso necessário que todos os sujeitos intervenientes ao nível sócio-

terapêutico saibam compreender os factores realmente positivos que esse grupo de pares poderá 

ter na recuperação, integrado numa rede de suporte informal. Se as perspectivas forem somente 

negativas, então será necessário incentivar o afastamento ou separação desse grupo. 

 

Significa isto, forçosamente, que o êxito da reinserção terá de levar em conta 

permanentemente todas as interacções e relações entre os contextos macro e microssociológicos. 

É um erro e um obstáculo ao próprio processo de recuperação dos toxicodependentes, o facto de 

olharmos somente e isoladamente para uma das dimensões.  

 

1.3. Da toxicodependência e exclusão à reinserção social – o processo de “transição 

ao trabalho” 

Para perceber até que ponto este momento é importante nos percursos de reinserção 

social, será interessante verificar no início desta abordagem sobre o processo de “transição ao 
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trabalho”, que de acordo com dados do I.D.T. (2005), sobre o total de utentes internados em 

unidades privadas licenciadas de desabituação ao longo de 2005 (n = 2055), estavam 

desempregados 65%, tinham emprego 25%, estavam a estudar ou em formação profissional 7% 

e estavam inactivos 2%. É conveniente lembrar que as pessoas internadas nas unidades de 

desabituação e também de acordo com o referido estudo, prosseguirão programas de 

recuperação e de reinserção social. 

 

Focar-se-á neste ponto o conceito de “transição ao trabalho” como componente 

importante dos processos de reinserção social de pessoas que saem de dependências de drogas. 

A “transição ao trabalho” é um dos meios para atingir a inserção económica e social, e por sua 

vez, um factor nuclear para o regresso à cidadania activa de todas as pessoas que vivem 

percursos de reinserção social. Na temática abordada na presente dissertação poder-se-á falar de 

“transições ao trabalho”, na medida em que são vários e diferentes os percursos possíveis de 

reinserção social e como tal, da própria “transição ao trabalho”, conforme se irá ter a 

oportunidade de verificar com as entrevistas realizadas. 

 

A passagem por uma ocupação pré-profissional (qualificação ou formação escolar e 

profissional) no âmbito de um percurso de transição para o trabalho inclui-se em alguns dos 

processos de reinserção social objecto de estudo na presente investigação, sendo fulcral analisar 

e compreender ao nível teórico o seu significado. Segundo Esteves: 
...ao nível do discurso das agências, nacionais e internacionais, de estudo e de planificação, no campo do 

ensino e do emprego dos jovens, assim como ao nível das respectivas análises sociológicas e económicas, 

ocorre, cada vez com maior frequência, o uso de expressões centradas na “transição ao trabalho” em lugar 

de expressões dominadas pela “inserção na vida activa” ou pela “inserção profissional” (1995: 81). 

 

Será necessário lembrar que a “transição ao trabalho” ou reinserção profissional, como 

uma das componentes da reinserção social proporcionará ao indivíduo em recuperação a sua 

autonomização económico-financeira e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

essenciais para a reorganização da sua vida. Uma fonte de rendimento permanente e legal, a 

simbologia de um emprego ou trabalho na nossa sociedade (estatuto e utilidade social) e a 

importância da existência das interacções sociais profissionais constituem componentes 

nucleares à reinserção social, potenciadoras do êxito de uma vida que se quer reconstruir. 
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Mas um processo de “transição ao trabalho” comporta em si muitas dificuldades que 

importa referir. Segundo Esteves, essas dificuldades encontradas estariam mais em «aspectos ou 

elementos» do próprio processo «... do que no próprio espaço profissional» (Esteves, 1995: 82). 

«O elemento “forte” dessa cadeia seria a estrutura ocupacional, o lado da “procura” no sentido 

dos economistas» (Esteves, 1995: 82). As dificuldades de inserção teriam uma perspectiva 

individualista, tanto ao nível de análise, como também ao nível das «terapêuticas» (cit., 1995: 

82). A presente dissertação poderá testar a teoria referida por Esteves contextualizando-a na 

realidade objecto de estudo, nomeadamente no que se refere aos picos de dificuldades 

encontradas pelas pessoas participantes neste estudo no âmbito dos seus percursos de reinserção 

social. 

  

Tendo como base teórica a abordagem de Esteves (1995), poder-se-á entender que 

inserção profissional é um «...movimento para uma colocação (mise en poste) estável, se não 

fixa, garantida e adequada às capacidades (...)» (1995: 82) das pessoas em espaços profissionais 

pré-existentes e disponíveis, ou não, se estivermos perante uma iniciativa individual de criação 

do seu próprio posto de trabalho.  

 

O «discurso da inserção» (Esteves, 1995: 82) profissional foi desenvolvido e aplicado 

num momento histórico em que existia um equilíbrio  
...entre o desenvolvimento dos sistemas de reprodução humana (demográfica e escolar) e o sistema social 

de emprego (Esteves, 1995: 83). 

 

As imagens subjacentes aos quadros que envolvem as situações de inserção profissional, 

são de lugares com posições sociais simultaneamente disponíveis e apropriadas às 

características de qualificação (Esteves, 1995), situação que hoje está longe de se verificar na 

realidade da sociedade portuguesa e portanto a justificar a utilização do “discurso da transição” 

  

Sobre o “discurso da transição” (Esteves, 1995: 82), «...a imagem está centrada no 

próprio movimento de deslocação, sem referência a um ponto terminal» (Esteves, 1995: 82). O 

mesmo autor destaca primordialmente «...a “passagem” em si mesma enquanto movimento que 

nenhum ponto de chegada define e, menos ainda, determina» (Esteves, 1995: 82).  

 

Segundo Esteves (1995), este ponto de chegada pode ser problemático, pela sua própria 

inexistência, como também pela sua inadequação às características dos próprios indivíduos que 
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o procuram ou «...ao habitual uso das mesmas características em tempos passados do sistema de 

emprego» (Esteves, 1995: 82). 

 

Sobre a interacção entre dimensões sociais, passíveis de influenciar e determinar os 

percursos de reinserção social, nomeadamente no que se refere à sua fase de “transição ao 

trabalho”, Esteves (1995) afirma que as dificuldades da “transição ao trabalho” dos jovens, não 

só determinam mudanças nos sistemas sociais que têm intervenção directa ou indirecta na 

estruturação dos seus “destinos” sociais como também a “renegociação” histórica das ligações 

estruturais entre os referidos sistemas (1995: 84). Da mesma forma e de acordo com a proposta 

de Esteves (1995), aproveitamos para extrapola-la, para a análise e compreensão da “transição 

ao trabalho” nos percursos de reinserção social de toxicodependentes, o que nos parece ter toda 

a pertinência. 

 

Como elementos estruturais de “transição ao trabalho” das pessoas que cumprem 

projectos de reinserção social na toxicodependência, é importante reforçar as situações  
... de interpenetração institucional do mais elevado grau: família, casa e economia [que se] sobrepõem (...) 

numa estrutura global que não reserva lugar a incertezas (Esteves, 1995: 85). 

 

 Tanto na globalidade do processo de recuperação de um toxicodependente, como na fase 

de transição para o trabalho, o envolvimento de diversas entidades sociais em permanente 

interacção é uma imagem de marca que interessa compreender – escola, família, indivíduos, 

saberes e Estado. Este último, sobretudo no que se refere ao nível da política social e como 

dimensão macro-social, poderá ter um papel marcante, pois tem sido cada vez maior a sua 

intervenção neste domínio, paradoxalmente e em oposição às reformulações neoliberais do 

Estado predominantes nas últimas décadas em Portugal e em grande parte dos países da Europa 

Ocidental. 

 

Num processo de transição para o trabalho de uma pessoa com dependência de drogas e 

em situação de exclusão social, para uma vida nova e livre de dependência, será pertinente 

também focar outro autor (Casal, 1997) que posteriormente a Esteves (1995) veio a trabalhar o 

conceito de “transição ao trabalho”. Segundo Casal (1997: 122), o conceito de “transição” 

engloba «...una articulación compleja de procesos de formación, inserción profesional y 

emancipación familiar», componentes estas, que poderemos também extrapolar para os 

percursos de reinserção social de toxicodependentes. 
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Alguém que se tenha livrado da dependência de drogas poderá ter necessidade de passar 

por um processo de aprendizagem, de (re)aquisição de competências perdidas ou nunca tidas, 

comparado muitas vezes a um processo de socialização de um jovem adolescente. 

 

Tendo por base a teoria elaborada por Casal (1997) para a abordagem ao processo de 

“transição ao trabalho” na adolescência, procedemos na presente investigação à análise do 

processo de reinserção social e suas fases de “transição ao trabalho” de pessoas que saíram de 

situações de exclusão social decorrentes de toxicodependências. Segundo o autor referido, a 

“transição ao trabalho” não acontece somente na trajectória escola-trabalho, sendo um processo 

bem mais complexo desde a adolescência social e a emancipação plena para a vida adulta. 

Trata-se de um processo que inclui não só percursos de formação escolar, como também a 

formação em contextos formais e informais, experiências pré-laborais, de transição profissional 

plena e processos de autonomia pessoal ou não, ao nível familiar. 

 

De acordo com o autor referido: 
...la «transición» viene definida como un sistema de dispositivos institucionales y procesos biográficos de 

socialización que de forma articulada entre si (articulación compleja) intervienen en la vida de las personas 

desde que asumen la pubertad, y que son conductores hacia la adquisición de posiciones sociales que 

proyectan al sujeto joven hacia la consecución de la emancipación profesional, familiar y social. Desde 

esta perspectiva la «transición» esta configurada por tres dimensiones o niveles: el contexto sociohistórico 

y territorial, los dispositivos institucionales (instituidos) de transición y el proceso biográfico o conjunto de 

toma de decisiones y significados (Casal, 1997: 124). 

 

Prosseguindo na conceptualização teórica de Casal (1997) sobre os percursos de 

“transição ao trabalho”, mais uma vez adaptando a sua teoria aos percursos de reinserção social 

de toxicodependentes, encontramos um eixo longitudinal, de carácter biográfico (numa 

perspectiva sócio-histórica de análise de percursos de vida dos indivíduos); e um eixo 

transversal, que corresponderá a uma contextualização da transição ao nível dos diversos 

espaços territoriais e sociais (país, região, comunidade local) dos percursos referidos. Em 

relação a este último eixo, podemos ainda acrescentar que o contexto sócio-económico (ao nível 

micro e macrossociológico), os factores de desigualdade social (classe social, etnia e género), 

bem como os «modelos de orientación social (familia, “mass media”, grupo de referência, etc.)» 

(Casal, 1997: 125), são categorias de análise e compreensão a levar em conta nas experiências 
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dos percursos objecto da nossa investigação, na medida em que podem desempenhar papéis 

relevantes no âmbito da própria reinserção social e transição ocupacional ou de trabalho. 

 

Os percursos de “transição” de toxicodependentes são processos dependentes dos 

recursos sociais (macro) em interacção com uma complexa rede de projectos, decisões e de 

relações interpessoais (micro). De acordo com Casal, 
La transición en tanto que zona de toma de decisiones del sujeto se concibe, al mismo tiempo, como un 

proceso de carácter biográfico: la transición es analizable como conjunto articulado de acciones de sujeto 

entorno a la formación de expectativas de futuro, estrategias, toma de decisiones y usos particularistas de 

los recursos sociales (Casal, 1997: 125). 

 

Qualquer pessoa a viver um processo de transição estará constrangida pelas estruturas 

macro-sociais e económicas e pelos instrumentos institucionais, sendo no entanto essencial o 

seu papel activo ao nível micro-social, enquanto actor e agente principal do processo, na tomada 

de decisões e no aproveitamento dos recursos disponíveis (Casal, 1997). 

 

 A transição deverá também ser focada através do sistema de dispositivos institucionais, 

que em rede têm uma intervenção directa no processo, sejam eles um sistema educativo como 

agente difusor de diferentes percursos de formação e certificação, um sistema de formação 

profissional e ocupacional paralelo, uma regulação em torno da organização do trabalho do 

próprio sistema produtivo e do mercado de emprego, uma rede de intervenção sobre 

determinados grupos específicos, entre outros (Casal, 1997). 

 

São situações que exigem um amplo trabalho multidisciplinar, paciente e de grande 

persistência para as ultrapassar, que requerem programas específicos e prolongados como o são 

por exemplo os de recuperação de toxicodependentes, nomeadamente quando se está perante 

pessoas que perderam muitas das referências e comportamentos que as integravam na 

sociedade, de cultura de trabalho, de sentido de responsabilidade e de valores considerados 

integradores e inerentes a uma vida social considerada “normal”. 

 

O envolvimento das próprias pessoas em recuperação, da família «...como suporte de 

referência e de apoio no processo de ajuda às situações de disfunção e de relacionamento» (IDT, 

2002), da rede social da comunidade de origem ou de acolhimento e a «...vertente de integração 
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sócio-profissional» (IDT, 2002) constituem pressupostos básicos do IDT, no que se refere à 

reinserção social. 

 

1.3.1. As políticas sociais activas e facilitadoras para a “transição ao trabalho” 

Na prossecução do que foi referido no ponto anterior, será conveniente abordar uma das 

componentes essenciais que têm possibilitado na prática a “transição ao trabalho” no âmbito da 

reinserção social. Segundo Casal (1997), o desenvolvimento dos sistemas formais de formação e 

o papel activo do Estado sobre a inserção e o mercado de trabalho configuram a base do actual 

sistema de “transição ao trabalho”. 
 

E a afirmação anterior confirma-se pelos vários instrumentos que se podem encontrar 

tendo como base alguns programas operacionais da União Europeia e do próprio Estado 

Português, como os seguintes exemplos escolhidos pela sua maior relevância: 

 

- Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS) – 

nomeadamente através da linha de intervenção reparadora –  
...abrangendo um conjunto de acções visando a integração socioprofissional de grupos com particulares 

dificuldades de inserção (Paixão e Simão, 2002: 142). 

 

- Plano Nacional de Emprego – Eixo 3: 
...visa o recentramento das políticas activas na promoção da empregabilidade, com vista a combater os 

desajustamentos no mercado de trabalho, em complementaridade com as políticas de protecção social e de 

luta contra a pobreza (Paixão e Simão, 2002: 142). 

 

- O Programa Vida-Emprego foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

136/98, de 4 de Dezembro, e faz parte do quadro das medidas activas de emprego e formação. 

O seu objectivo é potenciar a reinserção social e profissional de toxicodependentes em fase final 

de tratamento, como parte integrante e fundamental do processo de reabilitação. A 

concretização do Programa passa pelo desenvolvimento de acções que incidem nas vertentes da 

informação, orientação e formação profissional, bem como da integração sócio-profissional, 

designadamente através da criação de medidas específicas de apoio à sua integração sócio-

profissional. O Programa Vida-Emprego dirige-se a toxicodependentes em idade activa, que se 

encontrem ou tenham terminado processos de tratamento, devidamente enquadrados pela 

entidade de tratamento, desenvolvendo-se com o recurso a 5 medidas específicas: Mediação 

para a Formação e o Emprego; Estágio de Integração Sócio-Profissional; Apoio ao Emprego; 
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Apoio ao Auto-Emprego. O número total de toxicodependentes que integraram o programa em 

2005 foi de 1593, e o número de entidades empregadoras que integraram toxicodependnetes ao 

abrigo do Programa Vida-Emprego foi 715 (entre empresas, entidades sem fins lucrativos e 

entidades da administração pública central e local) (I.D.T., 2005). Segundo o I.D.T., o Programa 

Vida Emprego tem-se revelado fundamental nos processos de inserção dos toxicodependentes, 

traduzindo-se numa resposta que pode garantir o sucesso do investimento feito nas fases 

anteriores de tratamento (I.D.T., 2006, http://www.idt.pt/id.asp?id=p4p139p652, consultado em 

21/10/2006). 

 

 - Articulações Inter-Institucionais – através de articulações inter-institucionais 

possibilita-se respostas integradas que vêm abrir portas para os percursos de reinserção social. 

Destas articulações podem-se destacar as que envolvem as entidades privadas de recuperação, 

tratamento e reinserção social de toxicodependentes, e entidades públicas como o I.S.S.-.I.P. (na 

sequência da actividade de um grupo de trabalho constituído entre elementos do Departamento 

de Protecção Social de Cidadania do ISS.IP e do Núcleo de Reinserção do IDT, têm sido 

desenvolvidas um conjunto de iniciativas de articulação entre as quais se destaca a elaboração 

de um documento de orientações conjuntas e respectiva metodologia de implementação, 

relacionado com protocolos de financiamento de tratamentos, iniciativas locais de articulação de 

serviços e com as próprias IPSS’s) (I.D.T. 2006, http://www.idt.pt/id.asp?id=p4p139p654, 

consultado em 21/10/2006); com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (onde se 

revestem de particular relevância intervenções na prevenção dos consumos, na prevenção de 

recaídas e da desinserção social); com diversas entidades interventoras activas no seio da 

sociedade (ex. sindicatos, etc.). Sem dúvida que programas de acção que venham a ajudar a 

rentabilizar as competências e qualidade profissional de todos os técnicos que intervenham nos 

domínios da inserção social e profissional de pessoas com problemas de toxicodependência, 

poderão ser uma ajuda preciosa para o cumprimento dos objectivos pretendidos. O Plano 

Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012 define como área prioritária de 

intervenção a prevenção da desinserção, em contexto laboral daqueles que padecem de 

problemas de toxicodependência. É óbvio que se for possível prevenir as situações de 

desinserção social, grande parte do trabalho a ser realizado no âmbito de projectos terapêuticos 

para a reinserção social, poderá estar facilitada. 
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1.3.1.1. O Rendimento Social de Inserção (RSI) 

O RSI é um dos principais instrumentos macro da política social, à disposição das 

pessoas excluídas, para que de forma activa (na abordada interacção macro versus micro social) 

possam trabalhar a sua reinserção social, estando presente em grande parte dos percursos que 

vão da exclusão à reinserção social em toxicodependentes. À imagem do seu congénere francês, 

trata-se de uma prestação quase universal, existindo critérios específicos em legislação própria, 

para seleccionar aqueles que deverão ser os seus beneficiários. Umas das características 

marcantes do RSI, é que tratando-se de uma política activa de reinserção social, a sua 

concretização exige o estabelecimento por mútuo acordo dos sujeitos envolvidos de um contrato 

de inserção.  
A inserção proposta aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção é definida com os próprios, pode 

inclusive tomar a forma (…) de acções destinadas a ajudar os mesmos beneficiários a encontrar ou 

desenvolver a sua autonomia social (Emmanuelli e Frémontier, 2002:107).10 
 

Segundo os autores referidos, a autonomia social poderá incluir tratamentos médicos, 

desintoxicação, respectivos tratamentos de recuperação e reinserção social, assistência social, 

etc... Mas a maior novidade do RSI é que se trata de uma prestação social para a reinserção 

(Emmanuelli e Frémontier, 2002: 107). 

A Lei 13/2003, de 21 de Maio, revoga o Rendimento Mínimo Garantido criado pela Lei 

19-A/96, de 29 de Junho, e cria em sua substituição o RSI. O RSI consiste numa prestação do 

subsistema de solidariedade e num programa de inserção, e visa assegurar às pessoas e famílias 

recursos adequados à satisfação das suas necessidades básicas e apoiar a sua inserção laboral, 

social e comunitária (artigo 1.º da Lei n.º 13/2003). Não se irá aprofundar mais sobre o RSI, 

sendo que no entanto, importa acrescentar que o mesmo tem sofrido ao longo dos anos pequenas 

alterações ao nível da sua aplicação, nomeadamente no que se refere a novas regras e alteração 

de critérios de selecção das pessoas que se candidatam a usufruir do direito ao RSI, no sentido 

de uma mais profícua e justa aplicação e usufruto desse direito. 

O RSI traz sub-entendido um percurso ou carreira de inserção social com diversas fases 

com o objectivo primordial de proporcionar a aquisição de autonomia social, e promover o 

acesso do beneficiário a um nível de vida considerado mínimo para a dignidade humana 

                                                 
10 «L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimun d’insertion est définie avec eux peut notamment 
prendre la forme (…) d’actions  destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou développer leur autonomie 
sociale» (Emmanuelli e Frémontier, 2002 : 107). 
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(Emmanuelli e Frémontier, 2002). Para terminar esta análise, os autores mencionados afirmam 

em tom crítico, no que se refere ao benefício previsto pela aplicação de um programa de RSI 

que 
A satisfação implica então, e neste contexto, um conflito entre o ser e o ter, e nunca poderá proporcionar a 

parte imaterial do estatuto de homem social que partilham implicitamente os “incluídos” na comunidade 

aos indivíduos que nele participam, a parte imaterial do estatuto de pessoa “inserida” na comunidade.11 

(idem, 2002:111). 

 

São, antes de mais, as questões imateriais e subjectivas aquelas que constituem a parte 

nuclear dos percursos de reinserção social que estudamos neste trabalho, e sobretudo aquelas 

interacções entre o indivíduo e a comunidade. No que respeita a questões materiais 

proporcionadas pela comunidade, e conforme temos vindo a verificar, não faltam em Portugal 

as oportunidades e os apoios de nível macro-social. A este nível as dificuldades não são tão 

grandes, a começar pelo facto de que o seu usufruto, pouco depende daquele que o beneficia, 

mas sobretudo, de entidades ou actores externos. Não servirá de nada proporcionar o material «o 

ter» se a pessoa não tiver conseguido atingir «o ser ». 

 

2. INTERACCIONISMO SIMBÓLICO E SOCIOLOGIA DA EXPERIÊNCIA NA COMPREENSÃO DA 

EXCLUSÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE TOXICODEPENDENTES  

Como todas as problemáticas associadas à toxicodependência, a que constitui o presente 

objecto de estudo possui uma abordagem pluridimensional e complexa. Nela podem-se 

encontrar diferentes dimensões macro ou micro-sociais de análise: individuais, socioculturais, 

políticas, económicas, farmacológicas ou biológicas, o que corresponde à característica global 

do fenómeno em causa. De resto, pretende-se que a perspectiva adoptada para este estudo se 

junte a outras no âmbito da sociologia, da antropologia, da psicologia, da medicina (psiquiatria e 

medicina forense) e que contribua para o conhecimento pluridisciplinar que este fenómeno 

social total e de abrangência mundial exige. 

 

A sociologia, através das suas perspectivas interaccionista, sempre sentiu necessidade de 

compreender as interacções das acções e atitudes das pessoas no âmbito da sua liberdade, para a 

procura de significados e sentidos para as mesmas. Tomando o Interaccionismo Simbólico 

como fonte, modelo de base teórica e metodológica deste estudo qualitativo, partimos do 
                                                 
11 «La réparation entraîne alors, et dans ce contexte, un conflit entre l’être et l’avoir, et ne pourra jamais fournir la 
part immatérielle du statut d’homme social que partagent implicitement les « inclus » dans la cité» (idem, 
2002:111) 
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pensamento de Strauss (1992) para destacar duas ideias importantes que, por si só, são do maior 

interesse para esta investigação. A primeira pressupõe uma visão da sociedade como um 

produto colectivo, fruto das interacções e relações humanas (encontro entre grupos, das suas 

actividades laborais, negociações, conflitos, problemas, etc.). A segunda pressupõe a existência 

de uma relação dialéctica entre a reflexão e a acção, compreendendo as atitudes e 

comportamentos humanos, como fruto de seres reflexivos, criativos, activos e interactivos, e não 

como objectos passivos submetidos a forças sociais que não conseguem controlar.  

 
Segundo Giddens (2002), Mead foi o “pai” do Interaccionismo Simbólico, tendo no 

entanto escrito muito pouco. A sua obra emblemática foi Mind, Self and Society (1934), 

compilada por alunos seus, com base em notas tiradas nas suas aulas, entre outras fontes. Mead 

defendia que os indivíduos desenvolviam «...a autoconsciência ao verem-se como os outros os 

vêem» (cit. in Giddens, 2003: 53). Sobre o Interaccionismo Simbólico, Campenhoudt (2003:67) 

afirma que «...esta corrente concede uma importância crucial à maneira como as interacções 

quotidianas produzem as situações sociais». De acordo com Campenhoudt (2003), os sujeitos 

que participam como actores num determinado contexto social total, geram e elaboram 

interpretações sobre a situação e o seu contexto, de acordo com as interpretações subjectivas 

construídas no âmbito das suas próprias interacções. A realidade é pois e em simultâneo, o 

contexto e os resultados das interacções ocorridas (Campenhoudt, 2003).  

 

Será interessante referir ainda um contemporâneo de Mead e fazer uma abordagem à 

Sociologia Compreensiva de Weber, que afirma que esta exige uma dupla recusa metodológica 

da suspeita e da ingenuidade da imagem de um sujeito e actor completamente cego ou 

clarividente (Dubet, 1994), típica dos pressupostos epistemológicos positivistas. Weber afirma 

que a pluralidade e a diversidade das interacções sociais que compõem a realidade social 

manifestam-se como regularidades sociais, que segundo o mesmo, são em si, expressão de 

«subjectividade(s) objectivada(s) pelas quais se infere, consoante os tempos históricos, os 

diferentes tipos de ordem social» (Ferreira et. al., 1995:295). Nestes pressupostos da Sociologia 

Compreensiva de Weber destaca-se o alerta exigido pelo empreendimento de um trabalho 

compreensivo da subjectividade, e que esse mesmo trabalho terá de levar em conta dificuldades 

inerentes, como a influência dos contextos sociais e históricos presentes em todos os sujeitos e 

actores do processo de investigação.  
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Sandstrom, Kent, Martin e Fine (2003), sobre o que se pretende com uma abordagem 

interaccionista do fenómeno da reinserção social no âmbito das experiências objecto desta 

investigação, reconhecem que, nos seus pressupostos teóricos presentes na obra Symbolic 

Interactionism, os seres humanos são únicos, pela sua capacidade de utilização de símbolos. 

Eles dão significados às estimulações provocadas pelo seu entendimento dos símbolos e actuam 

de acordo com os significados por eles assumidos. O que dá características específicas ao ser 

humano são as suas interacções entre si, sendo que nessas interacções se dá forma às suas 

atitudes e qualidades, que lhe dão as características específicas e únicas de ser que é, da forma 

de estar que assume. Interessará assim compreender como é que as interacções e relações das 

pessoas que passaram por percursos de reinserção social decorrentes de problemas de 

dependência de drogas tiveram papel decisivo na mudança de identidade, inerente aos percursos 

referidos, sobretudo quando a visão ou significado a partir daquilo que os outros vêem poderá 

ter um e papel relevante na reinserção social de uma pessoa, na área da toxicodependência. 

Quando pensamos nos problemas relacionados com o estigma, quando estes têm presença e  

constituem barreiras nos percursos de reinserção social, é na sociologia interaccionista e na 

psicologia social que se encontram as principais abordagens para a compreensão e análise dos 

mesmos (ex. o papel das crenças e representações sociais negativas em relação à 

toxicodependência, no desenvolvimento de estigmas sociais). 

 

A problemática da reinserção social de pessoas que saíram da toxicodependência 

abordada de acordo com a visão interaccionista simbólica, pressupõe como sendo fulcral 

compreender os estereótipos e outras condicionantes sociais negativas e positivas, que poderão 

influenciar as interpretações e comportamentos de todas as pessoas e respectivos papéis, no 

âmbito dos percursos que vão da exclusão à reinserção social de toxicodependentes.   

 

Tendo como ponto de partida a abordagem interaccionista simbólica, foi-nos possível 

encontrar nas leituras de autores que serviram de suporte teórico para este estudo, aquilo que 

poderíamos caracterizar como uma (re)actualização teórica dos pressupostos interaccionistas, 

que se materializaram na Sociologia da Experiência preconizada por Dubet (1994), 

especificamente no que se refere à questão da “experiência social”, de maior relevância teórica 

na abordagem da presente investigação. 
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Segundo Dubet,  
Num conjunto social (...) os actores e as instituições deixaram de ser redutíveis a uma lógica única, a um 

papel e a uma programação cultural das condutas. A subjectividade dos indivíduos e a objectividade do 

sistema separam-se (...) as condutas mais banais são interpretadas como estratégias e não como realizações 

de papéis... (1994:15). 

 

Dubet propõe assim, a construção do conceito de «experiência social» (1994:15), onde 

se designa uma heterogeneidade das condutas individuais e colectivas, influenciadas por sua 

vez, por uma diversidade de princípios constitutivos. É nestas dinâmicas individuais exercidas 

por cada pessoa, que se poderá construir o sentido das suas acções no núcleo da heterogeneidade 

(Dubet, 1994), e onde se assume que «O objecto de uma Sociologia da Experiência é a 

subjectividade dos actores» (1994:100). De acordo com o mesmo autor, os papéis, as posições 

sociais e a cultura não são suficientes para caracterizar os elementos permanentes das práticas 

dos actores individuais, na medida em que estes não cumprem um programa pré-estabelecido 

(Dubet, 1994). A titulo de exemplo comparativo com o que foi referido, a macro estrutura social 

impõe, muitas vezes, medidas coactivas para os consumidores de drogas, mas no entanto, 

tomando, só como exemplo, os casos semelhantes de contextos sociais dos sujeitos que são 

objecto dessas medidas, todos eles seguem um percurso, uma «experiência social» e conduta 

diferente, devido à sua subjectividade. Essa mesma subjectividade será algo bem patente no 

nosso objecto de estudo. 

 

A Sociologia da Experiência pode permitir ao sociólogo uma leitura muito completa de 

toda a complexidade do fenómeno social que estuda. E tal é possível com a concessão de uma 

liberdade de expressão ao actor em estudo, onde este como testemunha da sua própria 

experiência (o objecto em investigação) permite o acesso às «...várias lógicas da percepção da 

acção como experiência e como um “drama”» (Dubet, 1994:101), proporcionando dados e 

informações de extrema relevância para a leitura sociológica. 

 

A Sociologia da Experiência pressupõe que a prática seja definida pela natureza das 

relações sociais (Dubet, 1994). Não nos interessa apenas perceber as orientações normativas e 

culturais que influenciam a acção e atitudes sociais das pessoas, mas sobretudo é preciso 

compreender a influência das relações e interacções sociais ao nível subjectivo de cada pessoa 

(Dubet, 1994). 
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É aqui que encontramos os pontos comuns e de interesse fulcral para esta investigação, 

entre o Interaccionismo Simbólico e a Sociologia da Experiência, aqueles que dão ênfase à 

compreensão e ao papel activo do actor, a sua subjectividade e consciência em relação ao 

mundo, e aquela que possuem deles próprios, sempre contextualizada nas suas interacções 

permanentes ao longo da sua vida. 

 

À Sociologia da Experiência interessa construir a experiência social, recusando 

determinantemente uma igualdade de sentido entre sociedade e sujeito. Dubet justifica a sua 

teoria afirmando que «sociedade não é um sistema organizado em torno de um centro» 

(1994:259), e não é nem uma personagem nem uma máquina. Acrescenta ainda que, se existem 

várias lógicas de acção dos indivíduos, é porque a sociedade não pode ser estudada ou vista 

como única e indivisível. Será no entanto conveniente clarificar que Dubet não chega ao 

extremo de separar o actor do sistema, como se estes fossem duas realidades opostas. Quando 

muito, ele propõe uma multiplicidade de raciocínios para a compreensão das acções, que por sua 

vez nos podem remeter para uma pluralidade de sistemas pela via indirecta de diferentes 

mecanismos de interacção e relação (Dubet, 1994). 

 

A análise e compreensão do papel das relações e interacções sociais, no âmbito das 

experiências de reinserção social dos sujeitos dos percursos analisados, irá assumir assim, um 

papel preponderante na presente investigação, na perspectiva sociológica do Interaccionismo 

Simbólico. Sendo todas as características estruturais de uma sociedade e todos os 

comportamentos dos seus actores resultado de processos de interacção social, 
O sentido subjectivo, o processo atributivo (sentido-interacção; papel-estrutura), tem que ser percebido 

pelo pesquisador social, para que este o possa «interpretar compreensivelmente» (Sommer, 2004:60). 
 

 

3. PERCURSOS DA EXCLUSÃO À REINSERÇÃO SOCIAL DE TOXICODEPENDENTES  

Para a caracterização e compreensão crítica das experiências de percursos a serem 

estudadas nesta investigação, considerou-se pertinente partir de uma análise teórica dos 

conceitos de trajectória e de carreira, que ao nível sociológico têm sido utilizados de forma 

complementar, para caracterizar e compreender relatos de estilo biográfico, histórias e/ou 

percursos de vida de pessoas.  
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Para o estudo e análise compreensiva, com base numa abordagem interaccionista e 

relacional das experiências de percursos de reinserção social de toxicodependentes interessa 

sobremaneira a abordagem referida por Strauss (1992), na medida a que a própria problemática 

da recuperação na área da toxicodependência reflecte a trajectória de uma “doença” com 

características sociais específicas e únicas. Por sua vez, o conceito de carreira foi também 

considerado pertinente, sobretudo por ser uma opção teórica disponível e que também 

contribuiu para a compreensão do significado teórico de percurso, com base nos dados 

recolhidos dos casos estudados. 

 

3.1 Definição de carreira e trajectória  

O conceito de trajectória foi inicialmente abordado na área da sociologia por Strauss 

(1992), em conhecidos estudos sobre a doença crónica. Segundo o próprio, a trajectória de uma 

doença seria uma estrutura em movimento, onde, dentro da mesma, existiriam várias 

trajectórias, as quais um indivíduo teria de cruzar no percurso da sua experiência de doença que 

muitas vezes poderia terminar em morte (Strauss, 1992). Segundo o autor referido, o conceito 

de trajectória leva-nos não só à observação do desenvolvimento fisiológico da doença de um 

indivíduo, como também à compreensão de toda a organização das intervenções realizadas ao 

longo do percurso, e também os reflexos ou consequências desse mesmo trabalho de 

intervenção em todos os indivíduos nele implicados.  

 
Para cada doença diferente, a sua trajectória imporá actos médicos e de enfermagem, diferentes tipos de 

competências e saberes profissionais, uma repartição diferente das tarefas entre aqueles que trabalham 

nisso, eventualmente, incluindo aí os parentes próximos e o doente, e exigirá relações completamente 

diferentes – quer estas sejam simplesmente instrumentais ou afectivas (Strauss, 1992 : 29-30).12 

 

O consumo de drogas numa fase de percurso inicial não é considerado uma doença, mas 

quando se torna realmente numa “tóxico-dependência”, estar-se-á então perante uma doença, 

sendo por isso interessante a referência de Strauss (1992) sobre as trajectórias de doença. A 

experiência e percurso de reinserção social de um toxicodependente inclui um leque variado de 

saberes, competências profissionais, de tarefas, onde entram os parentes e outros indivíduos 

                                                 
12«Pour chaque maladie différente, sa trajectoire imposera des actes médicaux et infirmiers différents, différents 
types de compétences et de savoir-faire, une répartition différente des tâches entre ceux qui y travaillent y compris, 
le cas échéant, les parents proches et le malade, et exigera des relations tout à fait différentes – qu’elles soient 
simplement instrumentales ou l’ordre de l’expression – entre ceux-ci» (Strauss, 1992 : 29-30). 
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relevantes na vida de cada sujeito do processo, para além dos já referidos instrumentos macro 

sociais que entram no percurso em diferentes momentos. 
 

Sob um ponto de vista sociológico, uma das grandes vantagens que o conceito de 

trajectória na doença de Strauss (1992) veio trazer, foi permitir ao investigador uma postura 

compreensiva que não partisse somente numa focalização da doença (enquanto fenómeno 

médico e psicológico), mas também a partir de uma reflexão das próprias práticas profissionais 

existentes para a reabilitação ou recuperação para a saúde, ou seja, enquanto fenómeno social. 

Para uma sociologia orientada para a acção, compreender as acções e as interacções que tecem o 

desenrolar de uma trajectória no seu esquema de trabalho, as suas fases de evolução, as 

diferentes tarefas agrupadas e em articulação no conjunto total de intervenções, torna-se assim 

num objectivo primordial. 

 

Investigações anteriores a Strauss indicam claramente que o essencial de um percurso de 

doença crónica não se localiza no âmbito de um internamento hospitalar mas sim na residência e 

agregado familiar do doente, onde os problemas existentes não pertencem simplesmente à 

pessoa portadora da doença (Strauss, 1992). 
 

As palavras do autor citado sobre a trajectória de uma doença crónica aplicam-se na 

plenitude à realidade que é objecto de estudo na presente dissertação. Ou seja, a reinserção 

social de uma pessoa que passou por problemas de toxicodependência exige, conforme já foi 

referido nesta dissertação, múltiplas intervenções ao nível das interacções sociais, consequência 

do problema principal referido. Todo o processo se inicia geralmente em meio institucional, mas 

o núcleo do trabalho de mudança está centrado no indivíduo e nas suas interacções sociais, que 

ocupam por sua vez a quase totalidade das acções previstas no “projecto de reinserção social”. 

 

Para Strauss (1992: 35-36), cada aspecto da vida de uma pessoa doente e dos seus 

próximos tem relação directa e indirecta em graus diversos com a doença consoante o tipo e 

duração da mesma, a idade da pessoa, o sexo, as consequências ocorridas pelas mudanças na 

vida decorrentes da mesma. Estes aspectos têm também, no âmbito da presente investigação 

uma aplicação efectiva, tendo em vista o estudo dos percursos de exclusão à reinserção social de 

toxicodependentes. Para complicar as coisas e ter-se consciência da complexidade presente nas 

trajectórias, Baszanger afirma que 
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É a interacção dos esforços para controlar a doença e contingências (previsíveis ou não), que está na 

origem do pormenor de cada trajectória. (…) Os diferentes actores da doença não têm necessariamente a 

mesma projecção.13 (cit. in Strauss, 1992 : 31-32). 

 

Cada sujeito participante numa trajectória deverá ter uma influência e postura activa no 

desenvolvimento potencial da sua realidade de recuperação (com a devida ajuda de profissionais 

competentes na área) e de um esquema para o seu processo de reinserção, comummente 

denominado de “projecto de reinserção social”, que em cada fase do percurso, poderá ser posto 

em causa ou modificado. Na toxicodependência, as trajectórias ou percursos ou projectos de 

reinserção social são normalmente organizados pela divisão ou sequência por fases. São as 

referidas fases da trajectória que permitem a tomada de consciência do estado ou ponto de 

desenvolvimento da recuperação do toxicodependente, no seu processo de reinserção social. 

 

De certa forma paralelo ao conceito de trajectória de Strauss, será interessante conhecer 

o seu sinónimo ou “irmão” – o conceito de carreira preconizado por Goffman (cit. in 

Campenhoudt, 2003:57): 
O termo carreira está em geral reservado à actuação de quem pretende aproveitar as possibilidades de 

promoção oferecidas por qualquer profissão respeitada. Mas é também empregue numa acepção mais 

larga, para qualificar o contexto social no qual se desenrola a vida de qualquer indivíduo. (...) O interesse 

do conceito de carreira reside na sua ambiguidade. Por um lado, aplica-se às significações íntimas, que 

cada qual mantém preciosa e secretamente, como uma imagem de si mesmo e o sentimento da sua própria 

identidade; por outro lado, refere-se à situação oficial do indivíduo, às suas relações de direito, ao seu 

género de vida, e entra assim no quadro das relações sociais. 
 

Segundo Sommer (2004) e de acordo com a citação, Goffman centrou a duplicidade 

inerente ao conceito de carreira no núcleo central da sua obra de investigação, demonstrando 

que existe uma duplicidade em relação às questões de identidade dos agentes no âmbito das suas 

interacções com outros agentes. No caso do nosso estudo, aplica-se às significações de cada 

percurso e experiência de reinserção social com a qual se sentem identificados individualmente 

e em confronto com os contextos das realidades efectivas de cada caso. 

 

  Para a compreensão do conceito de carreira, também é possível recorrer a Becker (1976) 

e à sua obra Uma Teoria de Acção Colectiva. Segundo o autor referido, a concepção de carreira 
                                                 
13 «C’est l’interaction des efforts pour contrôler la maladie et des contingences (prévisibles ou non) qui est à 
l’origine du détail de chaque trajectoire. (…) Les différents acteurs de la maladie n’ont pas nécessairement la même 
projection» (Baszanger, cit. in Strauss, 1992: 31-32). 
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é importante «... no desenvolvimento de modelos sequenciais de vários tipos de comportamento 

desviante» (Becker, 1976: 72). Trata-se de um conceito desenvolvido em investigações da área 

laboral e profissional, onde se caracterizava a sequência de movimentos e alterações 

ocupacionais em indivíduos que exerciam a sua actividade nos sistemas em estudo. Acrescente-

se o papel relevante concedido à noção de “contingência de carreira”, com grande influência na 

mobilidade profissional abordada. Becker (1976) afirmava que as contingências das carreiras 

envolvem tanto factos objectivos da macro estrutura social, como também alterações ao nível da 

subjectividade e micro estrutura social, ou seja nas perspectivas, motivações e desejos dos 

indivíduos. O interesse do conceito de carreira de Becker (1976) para o estudo das experiências 

e percursos de reinserção social de toxicodependentes manifesta-se sobretudo na questão das 

contingências de carreiras, bem presente nos objectivos do estudo empírico deste trabalho. Não 

existem percursos e experiências de reinserção social sem alguma(s) contingência(s), sejam elas 

macro ou micro-sociais, que iremos tentar detectar e compreender nos casos estudados. 

 

Kaufmann chama a atenção para o facto de que a construção de uma linearidade que 

resultará numa trajectória, carreira ou percurso, com base numa biografia, poderá ser 

surpreendida por uma contradição que opõe «...a dinâmica revelada do sistema do indivíduo...» 

(Kaufmann, 2003: 241) e a indispensável unificação e estabilização com os instrumentos de 

leitura e de registo biográfico (Kaufmann, 2003, 241). 

 

De acordo com o referido por Kaufmann (2003), a linearidade não o poderá ser na 

verdade uma linha recta, mas sim um ziguezague com altos e baixos, que no final do estudo se 

poderá caracterizar ou designar como percurso, carreira ou trajectória. Isto porque, dada a 

complexidade do fenómeno, podem ocorrer enúmeras combinações entre as diversas fases de 

um percurso de evolução que vá da exclusão social e de uma vida de toxicodependência até uma 

situação de reinserção social, livre de drogas. Nestes percursos, uma pessoa pode passar várias 

vezes pela mesma fase, nomeadamente no que se refere aos casos de fracasso, provocados por 

recaídas (de curta ou longa duração) na dependência de drogas. 

 

O mais importante será, através da metodologia adoptada, perceber pelos casos 

estudados como se processou a mudança radical para uma vida considerada convencional, à luz 

dos parâmetros da sociedade de origem ou de adopção, das pessoas que passaram pelos 

referidos percursos (parte integrante e considerada fundamental para a reinserção social). Os 

utilizadores e dependentes de drogas tiveram de inconformar-se e quebrar com a identidade, 
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com as regras, hábitos e condutas da sua carreira de desvio social e de exclusão, inerente a uma 

vida de utilização e dependência de drogas.  
 

Segundo Casal (cit. in Pais e Chisholm, org. 1997:135), a forma como se constrói uma 

trajectória em processo de desestruturação é muito complexa, na medida em que envolve 

«...campos subculturales y actitudinales complejos (tensión antiescolar, conductas asociales, 

etc.)». O mesmo autor acrescenta que grande parte das trajectórias em processo de 

desestruturação gera uma tendência a um «... victimismo pasivo (reclusión y aislamiento social) 

o, contrariamente, hacia la toma de actitudes de acomodación y tensión social (agresividad 

social y subcultura marginal)» (Casal, 1997: 135). 

 

Casal (cit. in Pais e Chisholm, org. 1997:135) conclui que só com programas específicos 

e prolongados «ad hoc» (ex. os programas terapêuticos e de reinserção social de cada instituição 

de recuperação de toxicodependentes) se poderão conseguir mudanças efectivas nas trajectórias 

desestructuradas, onde as contingências com origem micro ou macro-social poderão ser 

combatidas de forma mais sistemática.  
 

É por isso que nesta mudança total no percurso de suas vidas, os toxicodependentes em 

recuperação têm de encontrar numerosas estratégias para combater o desânimo que muitas vezes 

os invade, pois, mesmo após a saída da sua dependência física das drogas, são olhados 

socialmente, e por muito tempo, como toxicodependentes. Esta é também uma das componentes 

integrante dos percursos e carreiras de reinserção social a analisar posteriormente neste trabalho.  

 

3.1.1. A dimensão subjectiva e a dimensão objectiva dos percursos  

Campenhoudt (2003) deu um contributo interessante para a compreensão daquilo que 

poderá marcar algumas das diferenças ou semelhanças registadas nos diferentes percursos da 

toxicodependência e exclusão para a reinserção social, de acordo com os objectivos delineados 

para a investigação. 

 

Segundo Campenhoudt (2003), mesmo quando são forçados a condutas ou atitudes, os 

comportamentos humanos têm sempre uma orientação virada para as suas reais intenções (ex. 

fugir a contrariedades, evidenciar-se, etc). No entanto, de acordo com o mesmo autor (2003), os 

indivíduos não têm consciência de que os seus comportamentos são parte integrante de sistemas 
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sociais que escapam, na maior parte das vezes ou totalmente, aos seus desígnios individuais e 

pessoais. 

 

É por isso que Campenhoudt (2003) acrescenta ainda que, no decurso das suas reflexões, 

é necessário distinguir entre uma lógica intencional e uma lógica objectiva, e através destas, 

comprovar-se que os comportamentos dos indivíduos que participam nos processos sociais, não 

se podem esclarecer pelas suas próprias intenções. Por lógica intencional deverá entender-se  
...como «tudo o que contribui para organizar o sentido vivido sobre o qual o actor se mobiliza e a 

partir do qual certas práticas são possíveis» e a lógica objectiva como «os efeitos que decorrem de 

uma prática, independentemente da consciência que se tem disso» (Campenhoudt, 2003: 69). 

 

As intenções dos indivíduos podem não ter a relevância de uma acção consciente. 

Campenhoudt (2003) afirma que uma pessoa pode agir intencionalmente, mas não se dá conta 

de que está submetida «...a uma tradição ou a um hábito não consciente» (idem, 2003: 69). 

 

Antes de se terminar este ponto, e já com o próximo em perspectiva, será interessante 

reflectir no pensamento de Sommer (2004) quando afirma que «...a subjectividade da 

experiência da saída da toxicodependência pode conduzir a uma nova organização da 

identidade» (2004:69), permitindo visualizar, nos referidos percursos, um novo alinhamento de 

papéis sociais dos actores ex-toxicodependentes.  

 

3.2. O conceito da identidade do toxicodependente 

As experiências de percursos de reinserção social de toxicodependentes poderão permitir 

a observação de uma transição de identidade de dependente de drogas para uma identidade de 

ausência da dependência. Existem mecanismos identificados numa investigação de Sommer 

sobre carreiras de saída da toxicodependência (2004:19) «...que desempenham um papel na 

saída da dependência» sendo a mudança de identidade precisamente um deles, importando por 

isso a sua abordagem neste trabalho. 

 

Para se proceder a uma abordagem da mudança de identidade ocorrida ao longo de um 

percurso de recuperação na toxicodependência, será importante, antes de mais, passar-se pela 

compreensão daquilo que é o conceito teórico de identidade, introduzido por Erikson 

(Lipiansky, Taboada-Leonetti e Vasquez, 1990). 
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 É de consenso geral que cada indivíduo e cada grupo podem dispor sucessivamente e 

simultaneamente de numerosas identidades, cuja concretização depende do contexto histórico, 

social e cultural onde o mesmo se encontra. A identidade é o produto de uma combinação 

instável e nunca imutável, onde o lugar, o momento, as forças da natureza e o devir histórico da 

humanidade têm papéis fundamentais, mas efémeros nas mudanças e conflitos (Lipiansky et. al., 

1990). 

 

Mead, no âmbito dos seus estudos sobre a consciência de si – o self – elaborou teorias 

sobre a identidade em interacção com os processos sociais, aos quais o sujeito se encontra 

ligado, precisamente em íntima relação com o reconhecimento social. Para ele, o indivíduo dá 

provas de si mesmo, indirectamente, perante os outros e o seu grupo social, adoptando os seus 

pontos de vista.  
Esta perspectiva leva Mead a afirmar que o “Self, enquanto objecto para si próprio, é essencialmente uma 

estrutura social e nasce na experiência social” (…). É portanto o processo de comunicação social que 

produz o “Self” e as diversas facetas do “Self” reflectem os diversos aspectos desse processo (Lipiansky 

et. al.,1990 : 14).14 

 

No decurso de pesquisas desenvolvidas por Lipiansky em torno do conceito de 

identidade, o próprio chegou à conclusão de que para o definir era necessário subdividi-lo em 

duas perspectivas: 

• uma objectiva, porque segundo Lipiansky (1990: 173) - «vem de uma apreensão objectiva, designa 

o conjunto das características pertinentes que definem um sujeito e permitem identificá-lo a partir 

do “exterior”. A identidade, neste sentido, resulta da posição do sujeito na cultura e na sociedade e 

da sua inclusão em diferentes categorias bio-sociais (estado civil, sexo, idade, grupo étnico, 

nacionalidade, classe social, profissão, papeis sociais, afiliações ideológicas, filosóficas, religiosas, 

etc.)»15 (Lipiansky, 1990 : 173). 

Está-se perante aquilo que Lipiansky designa por “identidade social”; 

 

• Uma outra, subjectiva, de acordo com a percepção que o sujeito tem de si,  

                                                 
14 «Cette approche mène Mead à affirmer que « le Soi, en tant qu’objet pour soi, est essentiellement une structure 
sociale et naît dans l’expérience sociale » (…). C’est donc le processus de communication sociale qui produit le Soi 
et les diverses facettes du Soi reflètent les divers aspects de ce processus.» (Lipiansky et. al.,1990 : 14). 
15 «La première, qui relève d’une appréhension objective, désigne l’ensemble des caractéristiques pertinentes 
définissant un sujet et permettant de l’identifier de «l’extérieur». L’identité, dans ce sens, résulte de la position du 
sujet dans la culture et la société et de son appartenance à différentes  catégories biosociales (l’état civil, le sexe, 
l’âge, l’appartenance ethnique, la nationalité ; la classe, la profession, les rôles sociaux ; les affiliations 
idéologiques, philosophiques, religieuses, etc.).» Lipiansky (1990 : 173). 
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O segundo significado diz respeito à percepção subjectiva que um sujeito tem da sua individualidade: 

ele inclui conceitos como o da consciência de si, a definição de si… Retomando a formulação de 

Hanna Maleweska, ele representa “o conjunto organizado de sentimentos, representações, 

experiências e projectos futuros referentes a si próprio”16 (Lipiansky, 1990 : 173). 

 

Ou seja, segundo a óptica subjectiva, na própria percepção da identidade pelo indivíduo 

estabelece-se uma ligação entre o psicológico e o sociológico (Zavalloni,1972, cit. in Amâncio, 

1993: 391). Tomar uma identidade no âmbito de um processo de crescimento ou então de um 

processo de mudança como aquele que é analisado nesta investigação, pressupõe uma dialéctica 

entre o indivíduo e a sociedade, no círculo das suas multivariadas interacções (Berger e 

Luckman, 1966-76, cit. in Amâncio, 1993). Segundo o autor citado, estamos perante aquilo que 

poder-se-á designar de” identidade pessoal”. 

 

Convém, no entanto, salientar que as duas faces do conceito de identidade, apesar de 

distintas, segundo Lipiansky (1990:174) não poderão estar separadas. Segundo o mesmo autor 

(1990:174), a “identidade pessoal” constitui a apropriação subjectiva da “identidade social”, ou 

seja, a consciência que um indivíduo tem de si mesmo é necessariamente marcada por 

categorias de pertença (estado civil, estatuto e papéis sociais, etc.) e ao mesmo tempo pela sua 

situação de relação com o outro. Por outro lado, as múltiplas dimensões que a identidade social 

pode assumir serão mais ou menos investidas e carregadas de sentido, senão de acordo com a 

personalidade do próprio sujeito em estudo. 
 

Isto significa, segundo Lipiansky (1990), que não existe uma paralelismo automático 

entre personalidade objectiva e subjectiva em cada indivíduo. Uma situação que serve de 

exemplo paradigmático é aquela que se refere ao sexo biológico, o qual pode ser assumido e 

vivido de forma oposta (um indivíduo do sexo masculino pode ver-se e sentir-se como sendo 

uma mulher). A identidade resulta portanto de relações complexas que se tecem entre a 

definição exterior de si e a percepção interior ou pessoal, entre o objectivo e o subjectivo, entre 

si e o outro, entre o social e o pessoal. 
 

A análise da identidade pressupõe que seja encarada a partir de uma perspectiva 

dinâmica, abordando-a como 

                                                 
16 «La seconde signification renvoie à la perception subjective qu’a un sujet de son individualité ; elle inclut des 
notions comme la conscience de soi, la définition de soi… En reprenant la formulation d’Hanna Maleweska, elle 
représente «l’ensemble organisé des sentiments, des représentations, des expériences et des projets d’avenir se 
rapportant à soi» (Lipianski, 1990: 173). 
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…o produto de um processo que integra as diversas experiências do indivíduo ao longo da sua vida. Como 

corolário do que precede, aparece a importância atribuída à interacção sobre a génese e a dinâmica da 

identidade: interacção entre o sujeito e o mundo que o rodeia, isto é, outros indivíduos, grupos, ou 

estruturas sociais17(Lipiansky et. al. 1990 : 22). 

 

Lipiansky (1990) sublinhou o facto de que toda a identidade requer efectivamente a 

existência de outros sujeitos, na linha do pensamento fenomenológico de Sartre, segundo o qual, 

para que todo o indivíduo possa ter consciência de si é suficiente que o outro o olhe e lhe dê 

conhecimento dessa mesma observação (Lipiansky et. al. 1990). 

 

Amâncio (1993: 391) refere que: 
No quadro do Interaccionismo Simbólico da Escola de Chicago, o contexto ou as instituições sociais 

específicas constituem o âmbito preferencial da dimensão social na definição dos indivíduos (Goffman, 

1963-82) 

 

Berger e Luckmann sobre identidade, ou seja, aquilo que nos define um indivíduo 

afirmam o seguinte: 
A identidade é um elemento-chave evidente da realidade subjectiva e, tal como toda a realidade subjectiva, 

encontra-se em relação dialéctica com a sociedade. A identidade é formada por processos sociais (Berger e 

Luckmann, 2004:79). 

 

Uma das vertentes a levar em conta permanentemente na presente investigação é a 

compreensão e contextualização do papel e do contexto das instituições sociais na mudança de 

identidade e estilo de vida, por exemplo quando se faz referência à interacção entre as 

dimensões macro e micro sociais já abordadas neste trabalho. 

 

No âmbito da reinserção social, um outro ponto fulcral a ser abordado e relacionado com 

a mudança de identidade e da nova consciência de si, enquanto pessoa, é a questão do 

reconhecimento social. A procura de reconhecimento social surge assim, como uma das 

motivações essenciais para a comunicação e interacção, sendo que é em situações dinâmicas de 

grupo que as podemos observar e compreender com mais facilidade. O reconhecimento social 

exige esforço, persistência pessoal e a adopção de estratégias, colocando às pessoas muitas 

                                                 
17 «...le produit d’un processus qui intègre les différentes expériences de l’individu tout au long de la vie. Comme 
corollaire de ce qui précède apparaît l’importance accordée à l’interaction sur la genèse et la dynamique de 
l’identité : interaction entre le sujet et le monde qui l’environne, c’est-à-dire d’autres individus, des groupes, ou des 
structures sociales» (Lipiansky et. al. 1990 : 22). 
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dificuldades. Frequentemente surgem sentimentos de insegurança, de inferioridade, de exclusão 

e marginalidade (Lipiansky, 1990). 

  

   O reconhecimento social exprime-se por diversos níveis como por exemplo, a 

necessidade de existência (sentir-se necessário, escutado, aceite perante os outros), a 

necessidade de inclusão e valorização social (ser reconhecido, mas também ter um lugar na 

sociedade, fazer parte integrante da comunidade) e a própria individualização do indivíduo (ser 

reconhecido na sua própria identidade, na sua singularidade e diferença). Será através da palavra 

e das estratégias de interacção e relação que o reconhecimento social poderá atingir os diversos 

níveis referidos (Lipiansky, 1990). O reconhecimento social é uma componente essencial do 

próprio percurso que vai da exclusão à reinserção social em toxicodependentes e sem o qual, 

ninguém pensará que vale a pena lutar pela saída da exclusão e da toxicodependência. O 

processo ou percurso de mudança de uma pessoa que largou uma vida de dependência de 

drogas, no âmbito da sua reinserção social, implica necessariamente uma mudança de papéis e o 

assumir de uma nova identidade.   

 

3.2.1. A mudança de identidade e de estilo de vida 

 Quando temos como objecto de estudo os percursos de reinserção social em 

toxicodependentes, interessa-nos de sobremaneira o conhecimento e a compreensão das 

estratégias presentes nas mudanças ocorridas em indivíduos que passaram por graves situações 

de dependência e exclusão social e delas recuperaram, no que se refere à identidade e ao estilo 

de vida.  

 

Lipiansky et. al. (1990) abordam a questão das estratégias de produção/criação/mudança 

de identidades. Denominam-nas como processos levados avante (de forma consciente ou 

inconsciente) por um actor (individual ou colectivo), com o fim de atingir um ou vários 

objectivos (definidos de forma explícita ou inconsciente), procedimentos elaborados em função 

de uma determinada situação de interacção, ou seja, em função de diferentes determinações 

(sócio-históricas, culturais, psicológicas) que caracterizam determinada situação. De acordo 

com Lipiansky et al. (1990), ao longo de uma vida, cada pessoa tem a possibilidade de viver de 

acordo com diferentes identidades e estilos de vida. 

 

 Ao querer abordar a questão da mudança de identidade e de estilo de vida de pessoas 

dependentes de drogas que passaram por experiências de percursos da exclusão à reinserção 
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social, teremos de ter consciência da grande heterogeneidade existente nos referidos processos 

(Velho, 1986). Sobre a heterogeneidade referida, Velho (1986: 54) chama a atenção para a 

vivência individual da mesma e «...para a complexidade de redes de significados ao nível de 

biografia, suas contradições e conflitos», sendo este um importante aspecto a destacar na 

abordagem de investigação patente neste trabalho: 
Mesmo contextualizando a noção de indivíduo, cabe registrar que é ao nível das biografias de indivíduos 

específicos que encontramos com mais vigor e dramaticidade a coexistência de orientações e códigos 

diferenciados. Isso porque nessas biografias assinalam-se trajetórias e papéis complexos, (...) constituintes 

de identidades individuais (Velho, 1986: 54). 
  

Poderemos questionar se existem mecanismos de identidade específicos, com 

responsabilidade no desempenho em percursos de reinserção social de pessoas que passaram por 

situações de exclusão social derivadas à sua toxicodependência. Mas também nos interessará 

saber o que dá origem à iniciativa de um processo de mudança de identidade e estilo de vida. 

Segundo Fischer (2001: 13) «…a mudança opera-se em face de fontes que são essencialmente 

determinadas pela influência», nomeadamente a que se refere às pressões normativas e à 

persuasão, todas elas vindas do contexto social envolvente da pessoa toxicodependente. 

 

 As pressões normativas impelem muitas vezes a que alguém em situação de exclusão 

social ou próxima dela, tome a decisão de se reinserir socialmente, aceitando e cumprindo com 

as regras implícitas ou explícitas do sistema de valores e que constituem um modelo de conduta. 

A função ou papel uniformizador das normas sociais é assim concretizado e a aprovação social 

conseguida. Esta conformidade com o modelo de conduta da sociedade envolvente da pessoa 

que estava em processo de exclusão social, é considerada por Fischer (2001: 16) como «…uma 

das modalidades essenciais de expressão da influência social» e que se concretiza através de 

vários mecanismos ou formas de conformidade (idem: 17):  

• pela interiorização (pela qual uma pessoa «…modifica as suas crenças, atitudes ou 

comportamentos, tomando em conta o sistema de valores que lhe é imposto»; 

• pela identificação (pela qual uma pessoa «…procura assemelhar-se àqueles cujas 

atitudes lhe pareçam desejáveis»); 

• pelo seguimento (pelo qual uma pessoa se submete, «…caracterizando-se por um 

consentimento público dos valores dominantes»), de forma a se evitarem sanções 

sociais, dando visibilidade a uma aparente e formal integração social, bem vista 
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socialmente. Logo que a pressão normativa se torna menos forte, o comportamento 

poderá alterar-se novamente. 

 

No que se refere à persuasão, considerada por Fischer (2002: 19) como outra forma de 

influência social, passível de alterar uma identidade e estilo de vida, o mesmo refere que «na 

vida quotidiana, uma parte das nossas trocas consiste em convencer os outros a mudar os seus 

comportamentos ou opiniões». É, sem dúvida, e de acordo com o autor focado, um tipo de 

influência exercida em situação de interacção social e que na área da toxicodependência 

corresponde também, em muitos casos, ao enveredar pelos caminhos da recuperação e da 

reinserção social. 

 

Outra estratégia passível de influenciar um toxicodependente a iniciar um processo de 

mudança (Fischer, 2002) poderá ser através da concretização de uma modificação de 

comportamento, em que a pessoa em causa pense sentir-se em total liberdade para assumir um 

compromisso, sendo no entanto manipulada para tal, por profissionais ou até familiares e 

amigos. 

 

Na dialéctica relacional entre identidade e estilo de vida, as questões do Interaccionismo 

Simbólico são presença permanente, mas também infinitamente negociáveis e continuamente 

reinventadas na vida de cada pessoa, no seu contexto social (Chaney, 2003). O mesmo autor 

afirma que (idem: 57): 
Los estilos de vida son, por tanto, formas pautadas de investir de valor social y simbólico a ciertos 

aspectos de la vida cotidiana; pero esto también significa que existen formas de jugar con la identidad. 

 

Segundo Lopes e Franqueira (1999), na teoria e na prática, não existe consenso sobre o 

significado a dar ao conceito de “estilo de vida”. «Alguns autores utilizam-no de forma 

superficial, para se referirem a padrões de consumo e a padrões de vida relevantes para a saúde» 

(Lopes e Franqueira, 1999: 50). Sobre este conceito os autores citados (1999: 50) afirmam que 
estilo de vida são padrões de comportamento que um indivíduo escolhe em função das suas circunstâncias 

sócio-económicas, e da facilidade de escolha. 

 
 Os objectivos de qualquer tratamento de toxicodependentes será proporcionar 

oportunidades, para que as pessoas desenvolvam competências para escolherem um estilo de 

vida livre de drogas e saudável. Lopes e Franqueira (1999) afirmam que a escolha referida tem 

como objectivo o incentivo de comportamentos considerados positivos tais como a abstinência 
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alcoólica e de substâncias psicotrópicas, questões de higiene pessoal e ambiental, actividades de 

exercício físico, a renúncia a comportamentos de agressividade, e o reforço e crescimento de 

todo o tipo de relações interpessoais e familiares. 

 

 A manutenção de um estilo de vida e de uma nova identidade considerados saudáveis e 

livres de drogas, «...depende das influências externas e da interiorização da aprendizagem feita 

ao longo do programa terapêutico...» (Lopes e Franqueira, 1999: 55), efectuado por determinada 

pessoa, em processo de recuperação de dependência de drogas. 

 

A entrada, a permanência e a saída da toxicodependência constituem exemplos típicos de 

mudanças ocorridas na vida de um indivíduo, num percurso confuso e recheado de 

contrariedades e contradições. Sobre o que mais interesse tem para o presente trabalho – a 

retomada para uma vida livre de drogas, após a saída de um percurso de exclusão e 

marginalidade - Pais afirma o seguinte: 
A retomada é um voltar a tomar caminhos que se abandonaram: retomada de estudos inacabados; 

retomada de uma relação amorosa que entrara em crise; regresso a casa dos pais, depois de um período de 

experimentação de autonomização da vida; reincidência no consumo de drogas depois de uma tentativa 

falhada de desintoxicação, (...); retomada de velhas convivências; retomada de ganchos ou biscates 

quando a falta de dinheiro aperta... (2003: 10). 

 

 Na presente pesquisa importará reconhecer que 
…desde há alguns anos, desenvolve-se nas ciências humanas uma corrente interaccionista que enfatiza os 

processos e que, no caso da nossa problemática, tende a conceber as identidades como estratégias 

identitárias, justamente para sublinhar o seu carácter relacional e dinâmico (Lipiansky et. al., 1990).18 

 

De acordo com Lipiansky et. al. (1990), Sartre tentou compreender e caracterizar a 

identidade das pessoas a partir da experiência concreta da realidade social, em permanente e 

subordinante interacção e relação com os outros seres humanos.  

 

 De acordo com Velho (1986) será importante na antropologia contemporânea a ideia de 

que o homem vive, socialmente, no seio de uma rede de “significações” (Geertz, 1978, cit. in 

Velho, 1986: 49). De acordo com o referido, a concepção de indivíduo é «...construída histórica 

                                                 
18 «...depuis quelques années se développe dans les sciences humaines, un courant interactionniste qui met l’accent 
sur les processus et qui, dans le cas de notre problemátique, tend à concevoir les identités comme stratégies 
identitaires, justement pour souligner leur caractère relationnel et dynamique» (Lipiansky et. al., 1990 : 20). 
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e socialmente, delimitada e circunscrita, portanto, a sociedades específicas» (Velho, 1986: 49). 

Com isto, pretende o autor referido afirmar que a construção da identidade social dos 

indivíduos, enquanto membros da sociedade tem por base as crenças e os valores a ela 

associados, o que quer dizer de uma forma mais genérica, a cultura. E são precisamente as 

crenças e os valores inerentes a um indivíduo, que poderão também ser uma fonte potencial de 

inspiração para a mudança nos percursos de reinserção social. 

 

Sobre a mudança de identidade há algo que importa referir e prende-se com as várias 

geometrias que a própria identidade pode tomar. Sobre este facto, Kaufmann afirma que a 

identidade não tem existência fixa num indivíduo, tendo antes de tudo uma forma móvel «…de 

encerramento holístico» (Kaufmann, 2003: 252). Poderá ser construída numa zona fronteiriça ao 

nível individual, mas também o poderá ser numa outra fronteira, seja ela étnica, nacional, 

sexual, familiar, entre outras. Será simplesmente necessário que uma pessoa conceda privilégio 

a uma pertença a um grupo e que com ele se identifique total, parcialmente ou provisoriamente, 

mas com alguma duração no tempo, de modo a que o mecanismo holístico referido possa 

colocar-se em marcha.  

 

 De um estilo de vida pautado por numerosos e perigosos rituais de consumo, aliados a 

uma grande dependência física e psicológica enquanto identidade de toxicodependente, e passar 

para uma vida onde a mudança é a clave de sol de uma nova música, composta ou recomposta, 

que pressupõe uma identidade nova, é um grande e difícil desafio a ser concretizado num 

percurso de reinserção social de alguém que sai da dependência do mundo das drogas. 
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II – ENQUADRAMENTOTEÓRICO-METODOLÓGICO 

4. Planeamento metodológico do estudo empírico 

A escolha, no âmbito da sociologia, do ponto de vista interaccionista simbólico e da 

Sociologia da Experiência relaciona-se com a marca que se pretendeu dar à presente 

investigação, bem como pelas exigências que os próprios objectivos de pesquisa evidenciaram. 

 

As interacções humanas constituem uma fonte de informação poderosa e rica, 

constituída por diferentes formas de ser e estar, de cada ser humano no seu contexto espacial e 

temporal.  
O Interaccionismo Simbólico dirige a nossa atenção para os pormenores da interacção interpessoal, e para 

a forma como esses pormenores são usados para entender aquilo que os outros dizem ou fazem. (...) Os 

sociólogos influenciados pelo Interaccionismo Simbólico concentram-se normalmente na interacção face-

a-face nos contextos da vida quotidiana (Giddens, 2002: 668). 

 

 E sobre a Sociologia da Experiência convém relembrar que, segundo Dubet (1994:261), 

«A experiência social é construída a partir de um princípio de subjectivação» só possível de 

obter através das interacções estabelecidas entre actores investigados, entre estes e os contextos 

micro e macro-sociais e entre estes e os próprios investigadores, conforme se poderá verificar 

neste capítulo. Ainda sobre a Sociologia da Experiência, Dubet (1994:262) afirma que «...ela 

estuda representações, emoções, condutas e as maneiras como os actores as explicam.». 

Segundo o mesmo autor (1994:229), esta também «...é uma sociologia analítica que tem em 

vista interpretar condutas e discursos» decompondo em componentes mais simples, mais 

acessíveis à leitura sociológica. 

 

Conforme já foi referido na introdução desta dissertação, a metodologia qualitativa 

adoptada visa proporcionar a oportunidade para se atingir os resultados mais amplos e 

profundos, penetrando da forma mais eficaz na problemática tão complexa e abrangente que 

constitui a toxicodependência. A procura de dados como os pretendidos para a presente 

investigação, delineados nos objectivos da mesma, e para os quais a metodologia quantitativa 

não poderia ter papel tão relevante, quando muito complementar ou acessório, é outro motivo 

apontado para a escolha do tipo de metodologia referido. 

 

Strauss e Corbin (1990), sobre as razões que poderão levar um investigador social a 

recorrer à metodologia qualitativa, referem que há muitos e válidos motivos para se realizarem 
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investigações baseadas na mesma. Há áreas do conhecimento para as quais as metodologias 

qualitativas são mais indicadas, tais como aquelas que tentam investigar e descobrir as 

experiências pessoais das pessoas com a doença, a conversão religiosa ou problemas de 

toxicodependência, aos quais se associou no presente trabalho a questão da reinserção social. 

 

Dias (1998) afirma que, no âmbito da metodologia qualitativa, o que o investigador 

social tomará como mais importante será a “acção-significado”. No caso da nossa problemática, 

na sua complexidade típica, tomar-se-á em atenção «...as práticas mas também o significado que 

os indivíduos, situados em determinado contexto social e familiar, atribuem...» (Dias, 1998: 34) 

à sua experiência de percurso, adaptando a pertinente afirmação da autora referida, para a 

realidade do presente estudo.  

 

4.1. Perguntas de partida, formulação do problema e objecto de estudo 

Para a concretização de objectivos sócio-terapêuticos, ao nível da reinserção social de 

pessoas enquadradas em projectos de tratamento e mudança no âmbito da toxicodependência, 

será necessária uma complexa panóplia de interacções com papel activo e permanente nas 

experiências de percursos de reinserção social objecto deste estudo.  

 

Sobre a multiplicidade de interacções presentes nas dimensões micro e macro social, 

propiciadoras e coadjuvantes dos processos de reinserção social, inerentes a todos os percursos 

terapêuticos de recuperação da área da toxicodependência, foi sentida uma necessidade, ao nível 

profissional e com grande interesse de investigação, de compreender a importância e os papéis 

de todos os intervenientes, no âmbito das referidas interacções, dimensões e nos seus diversos 

momentos.  

 

Para se chegar à compreensão dos percursos de reinserção social, foi tomada uma opção 

de os estudar, tendo por base a concepção teórica de carreira e trajectória, traduzidas neste 

estudo nos percursos de reinserção social de pessoas que cumpriram projectos terapêuticos e de 

mudança nas suas vidas há mais de dois anos, tendo por isso conseguido sair de identidades e 

estilos de vida de uma realidade de exclusão social provocada por dependência física e 

psicológica de drogas para uma convencionalmente aceite como “correcta” e livre de drogas. 

 

 De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992), uma boa investigação deverá ter 

perguntas de partida claras, exequíveis e pertinentes. Neste sentido e com base na abordagem 
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sociológica do Interaccionismo Simbólico e da Sociologia da Experiência, numa linha de 

pensamento em que a explicação se alicerça, de maneira mais ou menos precisa, numa 

necessidade de compreensão (Dubet, 1994) foram elaboradas as seguintes perguntas de partida, 

para as quais esta dissertação tentará obter uma resposta:  

 

a) Qual o significado de reinserção social em experiências e percursos decorrentes da 

toxicodependência? 

b) Apesar da complexidade, indeterminação e dispersão de factores biográficos e sociais 

existentes em percursos da exclusão à reinserção social de toxicodependentes, será 

possível encontrar alguns com potencial de influenciar o êxito da reinserção social e o 

abandono da dependência de drogas?  

c) Quais as diferenças e os pontos comuns a todas as experiências de reinserção social 

objecto da presente investigação? 

d) No âmbito dos percursos de reinserção social quais as interacções sociais mais 

determinantes na prossecução dos referidos processos?  

 

Delineado o objecto de estudo e o problema a investigar no sentido da sua descoberta, 

elucidação e compreensão (Quivy e Campenhoudt, 1992), está-se em condições de apresentar 

seguidamente os objectivos e hipóteses de estudo. 

 

4.2. Objectivos do estudo 

Para além de terem sido inspirados na experiência de vários anos de trabalho no terreno 

na área da reinserção social, já abordada na introdução desta dissertação, os objectivos 

delineados para esta investigação seguem uma linha lógica de raciocínio, que teve como 

base a abordagem teórica da primeira parte deste trabalho. Tendo como suporte teórico 

algumas ideias-chave do Interaccionismo Simbólico e da Sociologia da Experiência, 

procurou-se atingir nesta investigação os seguintes objectivos, um geral e os restantes 

específicos. 

 

Objectivo geral: descrever, analisar e compreender o percurso gradual de passagem de uma 

vida de exclusão como toxicodependente, para uma vida reinserida socialmente, a partir do 

discurso dos sujeitos participantes na amostra da investigação. 
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Objectivos específicos: 

1. Descobrir e analisar a existência de padrões comuns de decisões, atitudes, 

comportamentos, interesses e “mecanismos” de mudança de identidade que 

acompanharam os participantes seleccionados para esta investigação, no âmbito das suas 

experiências de percursos de reinserção social;  

2. Analisar e compreender os significados que estão por detrás das decisões, atitudes, 

comportamentos e interesses tomados pelos indivíduos, no âmbito das suas interacções e 

relações conducentes aos seus percursos de reinserção social; 

3. Na prossecução do objectivo anterior, perceber até que ponto existirão dimensões 

subjectivas prevalecentes ou não sobre dimensões objectivas nos percursos objecto do 

estudo;  

4. Estudar e analisar as contingências de origem micro ou macro-social passíveis de 

influenciar positiva ou negativamente os percursos de mudança da exclusão à reinserção 

social em toxicodependentes; 

5. Estudar e compreender o que foi sentido como factor facilitador da estrutura social 

envolvente, como ajuda e apoio efectivo nos percursos de mudança implementados para 

a reinserção social; 

6. Perceber e compreender o significado atribuído pelos sujeitos participantes da amostra, à 

sua imagem e ao reconhecimento social que pensam os outros terem sobre eles, 

enquanto ex-toxicodependentes reinseridos socialmente; 

7. Perceber qual o papel das mudanças ocorridas nos percursos da exclusão à reinserção 

social em toxicodependentes, no que se refere à mudança de identidade e estilo de vida; 

8. Perceber, a partir dos percursos e experiências analisados, quais as componentes 

principais que ajudaram na “transição ao trabalho”; 

9. Perceber e compreender a existência de influências de determinadas características 

sócio-demográficas no êxito da reinserção social. 

 

4.3. Técnicas, instrumentos e procedimentos 

A entrevista foi a técnica utilizada para a obtenção e compreensão de dados na presente 

investigação. Sobre esta, importa referir que o conhecimento de alguns pontos da biografia dos 

indivíduos entrevistados e participantes constituiu um aspecto fundamental para a análise e 

compreensão das experiências de percursos da exclusão à reinserção social que são objecto de 

estudo, estando presentes em algumas das questões do guião que ajudaram a concretizar o que 

foi referido. 
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De forma a conseguir-se o conhecimento e compreensão das experiências de percursos 

de reinserção social em toxicodependentes optamos por uma técnica da entrevista semidirigida 

(ou semi-estruturada, não-directiva controlada segundo Savoie-Zajc, 2003) e em profundidade 

com determinadas características especiais, onde a enunciação de memórias recentes irá ajudar-

nos à tomada de consciência e compreensão de algumas acções e atitudes de mudança (Seixas, 

1997), ocorridas nas pessoas entrevistadas e participantes no estudo.  

 

Savoie-Zajc em artigo escrito numa obra organizada por Benoît Gauthier (2003), afirma 

o seguinte: 
A entrevista semidirigida consiste numa interacção verbal animada de forma flexível pelo investigador. 

Este deixar-se-á guiar pelo fluxo da entrevista com o objectivo de abordar, de um modo que se assemelha 

a uma conversa, os termos gerais sobre os quais deseja ouvir o respondente, permitindo assim extrair uma 

compreensão rica do fenómeno em estudo (2003: 282). 

  

O tipo de entrevista seleccionado poderá ser o mais produtivo para a recolha do tipo de 

dados e informação pretendidos para a presente investigação. Savoie-Zajc (2003) definiu alguns 

objectivos da entrevista semidirigida: tornar explícitos os contextos e realidades das pessoas 

participantes no estudo; a compreensão do seu mundo; ajudar a apreender, organizar e a 

estruturar o pensamento do interlocutor entrevistado; permitir um aprofundamento, uma 

reflexão, uma tomada de consciência e transformação das pessoas envolvidas (tanto do 

investigador, como do respondente), conforme iremos demonstrar mais à frente. Daí que 

importa reforçar que nas entrevistas semidirigidas existe um postulado de que a perspectiva do 

outro é aquela que tem sentido, existindo assim o objectivo de a conhecer, torná-la explícita e 

compreensível. Ora, segundo Savoie-Zajc, «Este postulado não existe sem recorrer à teoria do 

Interaccionismo Simbólico» (2003:283). Foi este um dos pontos fulcrais que justificaram a 

escolha desta técnica na presente investigação, de acordo com a lógica empreendida ao longo da 

mesma. Os dados produzidos poderão vir recheados de detalhes e descrições e permitir a 

compreensão da perspectiva das pessoas participantes no estudo, fruto de uma relação 

interpessoal concretizada ao longo do trabalho (Savoie-Zajc, 2003). 

 

As pessoas seleccionadas e abrangidas neste estudo poderão falar tanto de realidades 

passadas como presentes, de um percurso de reinserção social iniciado há mais de 2 anos 

(podendo ser no entanto uma realidade ainda em construção no âmbito das suas vidas), com 
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abordagens ao presente e ao futuro, inerentes a uma análise de estilo biográfico. Uma biografia 

é constituída por três elementos : o tempo biográfico, a auto-consiência de si e do seu corpo. A 

auto-consciência de si fornece-nos as características de uma identidade individual, o auto-

conceito de um indivíduo, ou seja como é que ele se vê no momento presente da sua vida. As 

biografias tomam forma através daquilo que é verbalizado pelo próprio indivíduo, ou seja como 

é que ele se vê no momento presente da sua vida. As biografias constroem-se pela integração 

dos diversos aspectos focados num todo único. O conjunto das tarefas referidas insere-se num 

tempo biográfico, quer se tratem de aspectos do passado, quer sejam do presente ou do futuro de 

uma pessoa (Strauss, 1992).  

  

O trabalho de “unificação” de uma realidade não linear, que constitui parte da história 

biográfica de uma pessoa, ao tomar uma forma narrativa, poderá fazer com que se construa uma 

realidade nova, que de outra forma estaria perdida. A decomposição em fragmentos e respectiva 

análise de conteúdo proporcionará a elaboração de novo conhecimento sobre a problemática 

objecto de estudo, orientada para a procura de sentidos ocultos de interpretação e de suma 

importância para a mesma. 
O trabalho de fabricação da unidade identitária, ao tomar a forma narrativa, constitui verdadeiramente um 

facto historicamente novo (Dubar, 2000) (Kaufmann, 2003:242). 

 

 Dentro das várias opções técnicas de análise de conteúdo adoptou-se uma análise 

categorial (Bardin, 1977). Através desta conseguimos um desmembramento do texto por 

unidades temáticas (categorias), que foi posteriormente reagrupado de acordo com os nossos 

interesses de investigação (no sentido do cumprimento dos objectivos previamente 

estabelecidos). De acordo com Bardin (1977: 153): 
Entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise temática, é rápida 

e eficaz na condição de se aplicar a discursos directos (significações directas e simples). 

 

Quatro das entrevistas foram realizadas numa instituição de recuperação, tratamento e 

reinserção social de toxicodependentes de Braga, numa sala de reuniões. Outras duas foram 

realizadas no escritório dos próprios entrevistados, uma outra numa oficina de artesanato e outra 

na residência do próprio participante, sempre em ambientes adequados e com a exigida 

privacidade. Quanto à duração, a mais longa foi de 2h30 (E1) e a menos longa teve uma duração 

de 1h15 (E3), tendo todas sido realizadas num único momento. 
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4.3.1. Guião de entrevista 

Com o objectivo de efectuar entrevistas semidirigidas para a investigação em curso, foi 

elaborado um guião. Pretendeu-se assim, que o entrevistador tivesse o fio condutor da 

entrevista, possibilitando a delimitação do seu conteúdo, de forma a conduzir o raciocínio numa 

lógica que fosse de encontro aos objectivos de investigação.  

 

O papel do entrevistador foi sempre muito discreto de forma a proporcionar-se uma 

situação de entrevista aberta, com alguma informalidade. O entrevistado foi simplesmente 

encaminhado para abordar os assuntos colocados na “mesa”, especificamente relacionados com 

o seu percurso e experiência de reinserção social assumido e a ser cumprido, tratando-se 

portanto de um momento concreto na biografia da vida de cada um dos toxicodependentes 

participantes. 

 

Para além do referido, o guião foi dividido em doze alíneas (categorias temáticas), indo 

de encontro à necessidade de encontrar respostas o mais pertinentes e relevantes para o 

cumprimento dos objectivos da investigação, bem como de forma a proporcionar a análise 

biográfica do período de vida objecto de estudo, de cada indivíduo entrevistado.  

 

4.3.1.1. Organização da informação a obter pelo guião 

Sendo o guião um esquema ou guia da entrevista, será o local adequado para que o 

entrevistador identifique «...os temas, os subtemas e as questões de orientação a fim de recolher 

dados pertinentes para a investigação» (Savoie-Zajc, 2003:289). Os temas e subtemas referidos 

assentaram numa lógica teórica estruturada com base na pesquisa bibliográfica, documental e 

experiência de terreno do autor da presente dissertação. 

 

Para o efeito referido, organizou-se o instrumento por temas e sub-temas, que permitiram 

ajudar a recolher os dados pensados como os mais pertinentes para a investigação. De seguida, 

apresenta-se o esquema do guião utilizado: 

 

1ª UNIDADE DE ANÁLISE – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

I. Dados Sócio-Demográficos 

1.1. Sexo; 

1.2. Data de Nascimento (idade); 

1.3. Estado civil; 
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1.4. Droga de eleição; 

1.4.1. Período de abstinência (droga de eleição); 

1.5. Habilitações literárias; 

1.6. Situação profissional; 

1.7. Naturalidade; 

1.8. Localidade de residência; 

1.9. Com quem reside; 

 

2ª UNIDADE DE ANÁLISE – PERCURSO BIOGRÁFICO DE REINSERÇÃO SOCIAL 

II - Percurso biográfico de reinserção social: 

2.1. Solicitar descrição pormenorizada de todo o percurso de passagem de uma vida de exclusão 

e toxicodependência para uma vida reinserida socialmente e livre da dependência de drogas 

(verificar a dimensão da exclusão social atingida, antes da passagem efectiva para o percurso de 

reinserção social; droga de eleição; contextualização espacial, temporal e social do momento-

chave de passagem da exclusão para a reinserção social – factores promotores; tentar 

esquematizar por fases ou momentos); 

2.2. Tentar compreender a partir de que momento foi delineado (se na realidade o tiver sido), o 

“projecto” de reinserção social (conteúdo desse projecto); solicitar reflexão sobre o significado 

da existência de “projecto(s)” para o futuro num percurso de reinserção social; 

2.2.1. Participantes na elaboração do referido “projecto” (quem?) – papéis desempenhados pelos 

sujeitos intervenientes; 

2.3. Sobre a “transição ao trabalho” (se tiver ocorrido), tentar perceber especificamente, as fases 

de preparação, momentos decisivos e respectivos significados atribuídos pelos participantes no 

estudo; 

2.3.1. Estratégias desencadeadas para a reinserção profissional; motivos e objectivos para o 

processo em análise (por gosto pessoal, por necessidade económica, como parte integrante do 

projecto de reinserção social, oportunidades imprevistas, etc.); 

2.3.2. Verificar a existência, benefícios e significados atribuídos aos programas activos de 

inserção no mercado de trabalho (Programa Vida-Emprego, etc.), auto-emprego, apoio de 

UNIVA, do Centro de Emprego, do Micro-Crédito, empresa de trabalho temporário; 

2.3.3. Em todos os processos de empregabilidade, tentar perceber se todos os intervenientes 

estavam a par do problema de toxicodependência. 
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2.4. Se não ocorreu “transição ao trabalho” no processo de reinserção social, verificar outras 

situações que tenham ocorrido ao nível da reinserção social – estudos básicos ou superiores, 

formação profissional, entre outras. 

 

3ª UNIDADE DE ANÁLISE – DIMENSÕES OBJECTIVAS E SUBJECTIVAS – CONTINGÊNCIAS E 

ESTIGMAS 

III. Dimensões objectivas e subjectivas facilitadoras dos percursos e contingências e 

estigmas 

3.1. Abordagem das dimensões facilitadoras do percurso e tentar compreender o seu grau de 

importância. Por exemplo: 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.; 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... 

3.1.1. Abordagem às dificuldades (contingências e estigmas) provenientes das dimensões 

objectivas e/ou subjectivas e formas de as ultrapassar (ex. problemas com a Justiça, doenças, 

representações sociais negativas, etc). 

 

4ª UNIDADE DE ANÁLISE – NOVA IDENTIDADE E NOVO ESTILO DE VIDA (OU RETOMADA DOS 

MESMOS), PROJECTOS DE VIDA E RECONHECIMENTO SOCIAL 

IV. Nova identidade e novo estilo de vida (ou retomada dos mesmos), projectos de vida 

e reconhecimento social 

4.1. Sentimento de reabilitação de imagem e identidade perante a sociedade; reconhecimento 

social, reconhecimento da necessidade da sua existência enquanto ser humano; sentir-se útil e 

aceite perante os outros etc., …); 

4.2. Perceber até que ponto exerce os seus deveres de cidadania e usufrui dos seus direitos 

(interesse pela política, participação activa em associações, actividades altruístas programadas 

ou não, etc.); 

4.3.  Significado pessoal e sentimentos sobre a experiência do percurso ocorrida na sua vida 

até ao momento presente e prospectivas sobre o futuro (cumprimento do “projecto” de 

reinserção social pensado inicialmente, existência de poucas ou muitas alterações em relação ao 

mesmo, existência de outros projectos pessoais, profissionais, etc...). 
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4.4.  Solicitar para expressar o significado de um estilo de vida livre de drogas; que 

transformações na vida aconteceram, para além da paragem dos consumos, e que correspondam 

a uma mudança de estilo de vida. 

 

5ª UNIDADE DE ANÁLISE – EVOLUÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA AO LONGO DO PERCURSO DE 

REINSERÇÃO SOCIAL 

V. Evolução Social e Económica ao Longo do Percurso de Reinserção Social 

5.1. Balanço e evolução do ponto de vista económico; recursos existentes ao longo de todo o 

percurso de reinserção social (importância dos recursos macro ou micro sociais); 

5.2. Averiguar a influência e o significado dos factores de desigualdade social (classe social, 

etnia, idade e género) no próprio percurso em análise. 

 

4.4. Prevenção dos riscos de “interferência” 

«Qualquer pesquisa empírica pode ser definida como o encontro mais ou menos directo 

entre actores e investigadores» (Dubet, 1994:230). No encontro referido por Dubet correm-se 

numerosos riscos de interferência passíveis de provocar danos na investigação em curso. Será 

isso que iremos abordar neste sub-capítulo, bem como delinear estratégias de “prevenção” 

desses mesmos riscos de “interferência”. 

 

Segundo Blumer (cit. in Sandstrom, 2003), para que seja possível a compreensão de 

todos os factos sociais, os interaccionistas pressupõem a utilização de métodos que permitam o 

discernimento dos significados atribuídos a esses factos por aqueles que os praticam. Os 

interaccionistas dão ênfase ao significado que as pessoas atribuem aos 

factos/acontecimentos/atitudes por elas praticados, nomeadamente o significado atribuído no 

âmbito do seu “mundo”. Por sua vez, eles pressupõem que também se compreendam os 

“mundos” ou realidades dos significados, individualmente ou em grupo. Para desenvolver estes 

pontos de vista internos, os investigadores têm de aproximar-se dos indivíduos ou grupos 

objecto de estudo. São necessárias a observação e a interacção com esses mesmos indivíduos ou 

grupos de uma forma discreta e não interferente. Através deste tipo de aproximação, os 

investigadores terão a possibilidade de conseguir uma profunda análise da forma como os 

actores sociais definem, constroem e actuam sobre as realidades e factos sociais do seu dia-a-

dia.  
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Por consequência das necessidades ao nível metodológico de aproximação e 

compreensão do objecto de estudo, será necessário ter permanentemente presente os riscos e 

obstáculos que tais procedimentos colocam aos investigadores. 

  

Savoie-Zajc chama a atenção para a existência de alguns pontos fracos das entrevistas 

semidirigidas. Dos vários referidos pelo autor, tomamos em atenção os seguintes, pela 

pertinência em relação a este estudo: 

a) a questão da credibilidade dos dados recolhidos nas entrevistas, em que «O 

respondente pode ser movido pelo desejo de prestar um serviço ou de ser bem visto 

pelo investigador, limitando assim a credibilidade das mensagens comunicadas» 

(Savoie-Zajc, 2003:298). 

b) a questão dos «...bloqueios de comunicação ou assuntos tabus para os respondentes, 

levando em consequência a que o investigador não consiga estabelecer com estes um 

verdadeiro diálogo» (Savoie-Zajc, 2003:298).  

 

Também Webb et al chama a atenção para os pontos fracos das entrevistas:  
As entrevistas e questionários introduzem-se como um elemento estranho no seio do contexto social que 

pretendem descrever, refazem atitudes, suscitam desempenhos e respostas atípicas, restringem-se àqueles 

que são acessíveis e cooperam, e as respostas obtidas são produzidas em parte por vectores respeitantes a 

diferenças individuais irrelevantes para o tema abordado (Webb et al. cit. in Lee, 2000: 17). 

 

Haguette (2001: 89 e 90) enumera um conjunto de factores «...que representam fontes 

potenciais de contaminação ou distorção» nas entrevistas a que não podemos deixar também de 

fazer referência: 
a) motivos ulteriores, ou seja, quando ele [entrevistado] pensa que as suas respostas podem influenciar 

positivamente sua situação futura (...); 

b) quebra de espontaneidade, como presença de outras pessoas por ocasião da entrevista ou inibições 

ocasionadas por certas características do entrevistador, como sexo, raça, educação ou classe social 

(factores reactivos); 

c) desejo de agradar o pesquisador; 

d) factores idiossincráticos tais como fatos ocorridos no intervalo entre as entrevistas que eventualmente 

alterem a atitude do entrevistado (...); 

e) conhecimento sobre o assunto da entrevista, habilidade de relatar os eventos, (...) (memória), (...) como à 

fluência ou facilidade de expressão. 
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Desta forma, no preciso momento em que se faz uma reflexão sobre os procedimentos 

metodológicos, é importante relembrar e chamar a atenção para os métodos ou medidas não 

interferentes, de forma a tornar o nosso estudo qualitativamente o melhor possível e 

cientificamente válido. 

 

As “medidas não interferentes” são precisamente as que levam o investigador a evitar 

problemas causados pela sua presença no âmbito da investigação que está a realizar (Lee, 2000), 

conforme se poderá verificar pelos exemplos descritos e explicados no próximo parágrafo. 

.   

Assim, e para se prevenirem as situações ou comportamentos interferentes, os autores 

referidos defendem que os investigadores sociais deverão prestar mais atenção a pormenores 

específicos e relevantes da experiência, de atitudes e de crenças, a serem respondidos com 

grande eficácia, através da observação daquilo que as pessoas, que são objecto deste estudo, 

fazem, das suas evidências físicas, fazendo registos escritos ou falados, tais como entrevistas e 

questionários. Os investigadores deverão estar atentos «...a fontes de dados como traços físicos» 

(Lee et. al. 2000: 16), à própria observação não participante e à utilização de fontes 

documentais. Por isso mesmo, é importante que no contacto directo com pessoas que sofrem de 

problemas relacionados com os consumos de drogas, seja conveniente estar alerta para o facto 

de existir uma tendência dos indivíduos referidos, em tomarem atitudes de certa forma 

sedutoras, tentando transmitir impressões deles próprios de modo a darem uma boa imagem e 

estatuto ao entrevistador, que poderá não ser real nem verdadeiro. Kaufmann afirma que muitas 

pessoas encarnam «...novos papéis e tentam servir-se da imagem como eixo de uma 

reorganização identitária» (2003: 293). O que tem como resultado uma «...bebedeira passageira, 

ligada ao alargamento e à renovação de si» (idem, 2003: 293). De acordo com a experiência do 

autor no acompanhamento de percursos de reinserção social, os toxicodependentes que vivem 

esses mesmos processos são um exemplo claro, pelo valor que dão às questões da imagem de si 

perante os outros (com enormes preocupações para com o seu visual exterior, qualidade das 

roupas e forma de vestir, penteados, acessórios, etc). A “bebedeira passageira” referida por 

Kauffmann foi um facto sentido em grande parte das entrevistas realizadas. 
 

 De acordo com Webb et al (2000), será importante destacar que o modo como se fazem 

as perguntas num contexto de entrevista, poderá ter efeitos não desejados, susceptíveis de 

influenciar de forma determinante os dados obtidos. É preciso tomar em conta os níveis 

culturais das pessoas entrevistadas e adaptar a nossa linguagem à sua compreensão. O espaço 
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físico e temporal, a estrutura do guião de entrevista (especialmente a ordem em que as questões 

estão colocadas) poderão ter grande influência (positiva ou negativa) ao nível das respostas. 

 

5. Recolha de dados 

5.1. Procedimentos na recolha de dados 

Foram efectuados contactos preliminares com os potenciais participantes no estudo, aos 

quais foi apresentada a investigação e os seus objectivos, onde foram expostas as razões que 

levaram o autor do presente trabalho a identificá-los como sujeitos da amostra (Savoie-Zajc, 

2003), bem como todos os procedimentos de recolha de dados, com ênfase especial dado à 

prometida e responsável confidencialidade, de acordo com as regras de ética profissional, 

assumida publicamente. De acordo com Savoie-Zajc (2003), os contactos preliminares 

permitem ao investigador obter informações relevantes, que o podem ajudar a confirmar a 

potencialidade dos interlocutores e se estes correspondem aos requisitos essenciais para fazerem 

parte da amostra do estudo. Assim se procedeu e foi importante sentir que os actores 

entrevistados estavam efectivamente empenhados e interessados em colaborar na investigação, 

tendo sido crucial para o efeito, a compreensão da utilidade do estudo para os próprios, para a 

problemática da toxicodependência e para todos os que nela intervêm. 

  

 Será conveniente referir que no tipo de entrevista adoptado para este estudo, com 

algumas características do estilo biográfico, se pretendeu privilegiar «...a não directividade» 

(Poirier et al. 1995:45), ou seja «...atitudes de compreensão, de empatia, de facilitação e de 

abertura ao outro» (ibidem) de acordo com o estilo humanista introduzido por Carl Rogers na 

sua obra “Grupos de Encontro”19 (1986). Foram entrevistas em profundidade, com algum grau 

de versatilidade dentro daquilo que se previa no guião, o que permitiu ao interlocutor e narrador 

criar oportunidades para “divagações” pertinentes e fundamentadas, de acordo com os caminhos 

e contextos encontrados em cada entrevista, conforme se poderá verificar na interpretação e 

discussão dos dados recolhidos. 

 

 

 

                                                 
19 Os “grupos de encontro” são a designação dada aos T-groups fundados por Carl Rogers. São pequenos grupos de 
pessoas onde, com a ajuda de um “facilitador” ou líder, num ambiente de liberdade de expressão, cada elemento é 
encorajado a libertar-se das suas defesas e fachadas e a relacionar-se mais abertamente e directamente com os 
outros. O objectivo fundamental deste tipo de grupos é fazer com que as pessoas encontrem um espaço para se 
manifestarem espontaneamente e transmitirem as suas experiências, sentimentos de forma honesta e autêntica. 
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5.2. Participantes 

A presente investigação teve como alvo um grupo de 8 pessoas às quais foi aplicado o 

guião de entrevista. Partiu-se com um número inicial de 5 pessoas, e após uma reflexão sobre os 

dados recolhidos e analisados, decidiu-se realizar mais entrevistas para se aproximar do nível da 

saturação teórica, isto é, quando os novos dados deixaram de contribuir para a melhoria da 

compreensão do fenómeno em estudo (Savoie-Zajc, 2003). Para a selecção dos participantes, 

partiu-se de um modelo de amostra intencional e não probabilística. Sobre esta, Pais afirma que 

o valor deste género de amostra não está na aspiração de se generalizarem resultados, mas sim, 

em contrapartida, procurar-se o aprofundamento do conhecimento de regularidades cuja 

particularidade é, por si, significante. As amostras não probabilísticas e a amostragem 

intencional são de acordo com Fortis (2000), uma estratégia de selecção, a partir da qual os 

participantes e sujeitos que são objecto de estudo, não têm probabilidades iguais de serem 

seleccionados para fazer parte da mesma. 

 

Em estudo de caso como o presente, com a utilização de metodologias qualitativas, os 

critérios de selecção foram aqueles que encaminham para uma maior compreensão e pertinência 

da investigação, nomeadamente, por se enquadrarem nos objectivos propostos para este estudo. 

A estratégia de selecção foi aquela que nos permitiu conduzir para uma aproximação da 

saturação informativa já referida. 
 

A selecção da amostra foi determinada pelos seguintes critérios: foram escolhidos 

indivíduos que “conseguiram recuperar” (ou se assumiram “em recuperação”) e que se 

encontravam envolvidos em processo de reinserção social e profissional há mais de dois anos, 

após um período das suas vidas em que se encontraram numa ou aproximada situação de 

exclusão e marginalidade social, decorrente de problemas de dependência de drogas; não existe 

nesta selecção qualquer controlo fisiológico ou químico para verificar a abstinência total das 

pessoas inquiridas, na medida em que os critérios de definição de “recuperação” não são os 

psico-terapêuticos, apesar de todos terem sido indicados por profissionais que os acompanham 

actualmente nos seus percursos de reinserção. Contudo, foram critérios subjectivos e 

estabelecidos individualmente com cada pessoa inquirida, salvaguardando o facto de existir uma 

confiança de abstinência da droga de eleição, pelo período já referido anteriormente. O facto de 

a pessoa aceitar participar neste estudo, por indicação do seu terapeuta ou por conhecimento 

profissional de algumas situações, com a informação completa dos seus intentos, é por si só 

significativo. No que se refere aos modelos terapêuticos de recuperação e à utilização de meios 
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convencionais ou não neste domínio, sejam: em regime ambulatório; de internamento; através 

de práticas terapêuticas individuais psico-sócio-terapêuticas e médicas, sejam elas públicas ou 

privadas, tal facto não possuía qualquer relevância para o cumprimento dos objectivos da 

presente investigação. No entanto, é importante focar que os 8 entrevistados utilizaram o regime 

de internamento em comunidades terapêuticas, com base no qual conseguiram atingir os pontos 

dos percursos de reinserção social e que, por sua vez, cumpriam os critérios exigidos para a 

participação neste estudo. 

 
Após contactos estabelecidos com diversas entidades ligadas à recuperação de 

toxicodependentes20, face às dificuldades demonstradas por umas (contactos estabelecidos com 

diversas instituições públicas e privadas de regime de internamento e ambulatório) e facilidades 

e interesse manifestado e concedido por outras, conseguiu-se uma participação neste estudo de 

um grupo de pessoas provenientes do programa terapêutico do Projecto Homem21de Braga e da 

Comunidade Terapêutica do Meilão, de Águas Santas, Maia (da Norte Vida – Associação para a 

Promoção da Saúde, IPSS). 

 

Podemos considerar formalmente que para chegar ao grupo referido, foi utilizado o 

recurso a “informadores-chave” (Goldstein et al., 1990; Preble, 1980; cit. in Gómez, 1998: 32) 

ou “informadores-privilegiados” (Dubet, 1994:240) que, segundo os mesmos autores, poderiam 

ser profissionais ligados à recuperação terapêutica, como de simples conhecidos dos potenciais 

entrevistados. Pode acrescentar-se que muitos destes “informadores-chave”, através das suas 

relações formais ou informais, foram pessoas que tiveram uma presença importante no processo 

de reinserção social dos nossos entrevistados. 

 

 5.2.1. Caracterização sócio-demográfica dos participantes 

Os dados presentes na 1ª unidade de análise permitiram fazer uma caracterização sócio-

demográfica das pessoas entrevistadas. Com essa mesma caracterização demonstrou-se que 

através das suas características, os participantes alvo e objecto das entrevistas cumpriam os 

critérios planeados para a investigação, de acordo com o projectado no início do estudo, 

condição necessária ao cumprimento dos objectivos do mesmo. As dimensões sócio-

demográficas (objectivas e subjectivas), após a sua análise, puderam ser consideradas como 

                                                 
20 Tendo como base conhecimentos profissionais do autor desta investigação. 
21 O Projecto Homem está representado a nível nacional e internacional com vários equipamentos de intervenção 
na problemática da toxicodependência semelhantes e unidos por um modelo único de base. 
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passíveis de influenciar positivamente ou negativamente, ao nível micro-social, os percursos de 

reinserção social. No entanto, na compreensão dos percursos de reinserção social na área da 

toxicodependência é essencial identificar também mecanismos sociais negativos, ligados a 

condições globais de vida em que as pessoas em tratamento se encontrem vinculadas. Daí que 

Soulet (2000: 76) afirme que seja também necessário considerar as famílias no seu contexto 

macro-social.  

 

Assim, com base nos dados recolhidos na 1ª unidade de análise do guião de entrevista, 

procedeu-se à organização da informação recolhida com a ajuda da seguinte tabela: 
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Entrevistados E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Género M M M M F M M M 

Idade 52 36 36 47 34 30 31 33 

Estado Civil Divorciado Solteiro Divorciado Casado  

(2º vez) 

Solteira Solteiro Solteiro Divorciado 

Droga de 

eleição 

Cocaína Heroína Cocaína Heroína Cocaína Heroína Heroína Heroína 

Período 

abstinência 

droga eleição 

(no momento 

da entrevista) 

6 Anos 7 Anos 3,5 Anos 

(recaída de um 

consumo há 1 

ano) 

2,5 Anos 3 Anos 5 Anos 5 Anos 7 Anos 

Habilitações 

literárias 

11º Ano  

(antigo Curso 

Complementar 

de 

Contabilidade 

e 

Administração) 

6º Ano  

do Ensino 

Básico 

(antigo 2º 

ano do 

Ensino 

Preparatório) 

9º Ano 

(através do 

sistema de 

Revalidação e 

Certificação 

de 

Competências) 

12º Ano 

 

Licenciada 

(Gestão de 

Empresas) 

 

10º Ano 12º Ano 6º Ano  

do Ensino 

Básico 

(antigo 2º 

ano do 

Ensino 

Preparatório) 

Situação 

profissional 

Empresário 

(activo) 

 

Carpinteiro 

de Limpo 

(activo) 

Metalúrgico e 

estafeta de 

pizas em part-

time (de baixa 

médica) 

Técnico 

Comercial 

(activo) 

Formadora 

de 

Tecnologias 

de 

Informação e 

da 

Comunicação 

(TIC - activa) 

Manobrador 

de 

Empilhadora 

(activo) e 

Estudante 

Trabalhador 

por Conta 

Própria 

(artesão – 

em 

actividade) 

Trabalhador 

por Conta 

Própria 

(carpinteiro) 

Naturalidade Angola Penafiel Póvoa de 

Varzim 

S. Mamede 

de Infesta 

(Matosinhos) 

França 

(família de 

origem é de 

Amarante) 

Vieira do 

Minho 

Alvarelhos 

- Trofa 

Águas Santas 

– Póvoa de 

Lanhoso 

Residência Vila do Conde Braga V. N. 

Famalicão 

Braga  V. N. 

Famalicão 

Porto Alvarelhos 

- Trofa 

Águas Santas 

– Póvoa de 

Lanhoso 

C/quem 

reside? 

Com os pais Sozinho Com 

companheira 

Com esposa Com 

companheiro 

e filho 

Sozinho Com pai, 

irmã e 

irmão 

Com 

companheira, 

filha desta e 

filho de 

ambos 
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O grupo de participantes entrevistados, junto dos quais foram recolhidos os dados que 

proporcionaram o material qualitativo e consequentes frutos deste trabalho de investigação, foi 

composto por oito pessoas, conforme já foi afirmado.  

 Assim e de acordo com a tabela organizada e apresentada com os dados sócio-

demográficos dos participantes, poder-se-á de forma concreta referir o seguinte: 

• quanto ao género, obtiveram-se dados de sete pessoas do sexo masculino e uma do 

sexo feminino. Apesar de ser um elemento feminino em 7 masculinos, tal diferença 

aproxima-se da realidade efectiva dos consumidores e dependentes de drogas, sendo 

que este estudo não pretende ser representativo dessa mesma realidade, mas somente 

concretizar uma aproximação à mesma; 

• quanto à idade, variou entre os 30 anos (pessoa mais nova) e os 52 (pessoa mais 

velha), sendo a média aritmética das idades de quarenta e um anos; 

• quanto ao estado civil, registaram-se quatro casos de pessoas solteiras, três de 

divorciados, um caso de pessoa casada; 

• quanto à droga de eleição, a heroína foi predominante, estando presente no referido 

papel em cinco casos e a cocaína em três; 

• sobre o período de abstinência (requisito fundamental para a investigação), variou 

entre os 2,5 anos e meio (mínimo) e os 7 anos (máximo); 

• sobre as habilitações literárias, a heterogeneidade esteve também presente. Assim, 

com o 6º ano de escolaridade (antigo 2º ano do Ciclo Preparatório) houve dois 

participantes, outro com o 9º ano, outro com o 10º ano, outro com o 11º ano, dois 

outros com o 12º ano e por fim uma pessoa licenciada; 

• quanto à naturalidade, um dos participantes era natural de Angola, um era de 

Penafiel, outro da Póvoa de Varzim, um de S. Mamede de Infesta, um de Vieira do 

Minho, um de Alvarelhos (Trofa), um da Povoa de Lanhoso e por fim, a única 

pessoa do sexo feminino era natural de França; 

• quanto à localidade de residência, havia uma pessoa de Vila do Conde, duas pessoas 

de Braga, duas de Vila Nova de Famalicão, uma do Porto, uma de Alvarelhos 

(Trofa) e por fim, uma de Águas Santas (Póvoa de Lanhoso); 

• sobre o pormenor de com quem estão a residir, temos um caso que reside com os 

pais, dois que residem sozinhos, outro com a companheira, outro com a esposa, uma 

que reside com o filho e com o seu companheiro, um que reside com seu pai, irmã e 
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irmãos e por fim, um que reside com a companheira, com a filha desta e um filho dos 

dois. 

 

6. Apresentação, análise e interpretação dos dados recolhidos nas entrevistas 

Na apresentação, análise e interpretação dos dados recolhidos nas entrevistas, seguiu-se 

a mesma linha de pensamento que nos conduziu à elaboração do guião de entrevista (estruturado 

por temas e sub-temas de análise), indo de encontro ao cumprimento dos objectivos da 

investigação. Como instrumentos de apoio à análise de conteúdo temática realizada, foram 

elaboradas grelhas de análise que se poderão consultar nos anexos do presente trabalho. 

 

De acordo com os conselhos de Becker (1998), é do conhecimento geral que não existe 

descrição “pura”, ou seja, toda a descrição se faz através de actos de selecção, que por sua vez 

reflectem pontos de vista. 

 

Na linha de pensamento anterior, Dubet (1994) chama-nos a atenção para algumas 

determinantes da estruturação do trabalho de interpretação dos conteúdos das entrevistas, ou 

seja, o trabalho de interpretação terá de ter uma dupla vertente de execução. Em primeiro lugar 

consiste na compreensão do sentido da acção, de acordo com o ponto de vista do autor e 

posteriormente, será necessário interpretar o sentido no quadro de um modelo geral da 

organização da sociedade e das relações sociais. 

 

Sabendo que a entrevista semidirigida nos fornece dados de forma verbal e não verbal, 

pensou-se ser conveniente, desde o momento da entrevista, que se fizesse uma especial 

observação dos mesmos, com registo de alguns dados passíveis de serem pertinentes na 

discussão de resultados. Sobretudo no que se refere aos dados não verbais – «...atitude do 

respondente, o nível de confiança dos interlocutores, as aprendizagens realizadas, etc.» (Savoie-

Zajc, 2003:296), foram permanentemente levados em conta e analisados, tendo tido um papel 

interessante na compreensão de algumas posturas na situação de entrevista. O autor citado 

chama a atenção principalmente para a entoação, o débito de palavras, a atitude geral, o 

movimento de mãos, a orientação do corpo, entre outras (Savoie-Zajc, 2003). 
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6.1. Percurso biográfico de reinserção social 

O conjunto de pontos focados na 2ª unidade de análise do guião de entrevista 

proporcionou uma diversidade de dados relacionados com a descrição e compreensão de 

decisões pessoais, dos percursos de passagem de uma vida de exclusão e toxicodependência 

para uma vida reinserida socialmente. Para o efeito considerou-se também necessário perceber 

os papéis desencadeados pelas interacções de suportes sociais formais e informais22, das 

respectivas dimensões micro e macro sociais. Inerente ao referido anteriormente, está a 

compreensão de como decorreram os processos de “transição ao trabalho” (quando ocorridos) e 

respectivas interacções sociais nele inseridas. No caso de não ter existido até ao momento da 

entrevista, qualquer processo de “transição ao trabalho”, tentou-se apreender, perceber e 

compreender a situação ocorrida. 

 

6.1.1. Dimensão da exclusão social atingida, antes da passagem efectiva para o 

percurso de reinserção social 

O interesse em analisar e compreender a dimensão da exclusão social atingida, antes da 

passagem efectiva para o percurso de reinserção social está relacionado com o estabelecido nos 

objectivos desta investigação, e, sobretudo, para conhecer o ponto de partida de cada percurso 

analisado nesta investigação. A análise das diferenças e pontos comuns entre os participantes, 

no que se refere ao ponto de partida, proporcionaram dados importantes para a compreensão de 

cada percurso analisado no que se refere às necessidades ao longo de todos os percursos 

estudados, dos suportes formais ou informais disponíveis e outras marcas dignas de registo 

como se vai apresentar de seguida. 

 

 Sobre a dimensão da exclusão social atingida, ou seja, o ponto considerado pelos 

participantes das entrevistas como sendo o mais fundo da sua exclusão (“fundo do poço” na 

linguagem corrente das pessoas envolvidas no mundo da toxicodependência), obtiveram-se 

                                                 
22 Ribeiro (1999) distingue duas fontes de suporte social: informal e formal. A primeira inclui, simultaneamente, os 

indivíduos (familiares, amigos, vizinhos, entre outros) e os grupos sociais (clubes, igreja, associações, partidos 

políticos, entre outros), que são passíveis de fornecer apoio nas actividades do dia a dia em resposta aos 

acontecimentos e exigências da vida. As redes de suporte social formal abrangem tanto as organizações sociais 

formais (hospitais, programas governamentais, serviços de saúde, etc.), como os profissionais (enfermeiros, 

assistentes sociais, médicos, psicólogos, etc.), que estão organizados para fornecer assistência ou ajuda às pessoas 

que dela necessitam 
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diversas situações, que é necessário enquadrar nos respectivos e diferentes contextos pessoais e 

sociais, para melhor compreender a sua evolução. Muitos dos factos expostos foram 

considerados e analisados, como situações de causa ou resultado de outras, ou mesmo, como 

tendo acontecido em simultâneo, originando posteriormente a situação mais baixa de exclusão 

social vivida pela pessoa. 

 

 O conceito de exclusão social utilizado nesta análise é entendido como um percurso 

descendente que culmina numa situação de caos e descontrolo do indivíduo em todas as 

dimensões da sua vida (social, económica, psicológica, saúde, entre outras), onde se encontram 

causas variadas e de complicada análise. Conforme se pode verificar nos excertos das 

entrevistas que se apresentam seguidamente, todo o percurso passa por uma fase de fragilidade 

social, onde as perdas vão surgindo de forma crescente e cada vez mais graves (perda do 

emprego, rupturas familiares, problemas com a justiça, etc…), onde o isolamento social e a 

ausência de interacções começam a ser nota dominante na vida da pessoa até se atingir o ponto 

mais baixo da sua gradual perda da representação social, quer seja ao nível institucional, 

simbólico e de todos com quem haja ou tenha deixado de haver interacção. 

 

 A separação e o divórcio 

 Em dois casos de pessoas entrevistadas casadas, a separação ou saída de casa e o 

divórcio foram considerados como situações inerentes ao início ou culminar da profundidade do 

processo de exclusão social: 

E4 – «(…) e então surgiu a atitude que eu considero ter sido a pior que tive... que foi então, no dia anterior a eu 

ter saído de novo de casa, da minha separação que veio dar origem ao divórcio no ano seguinte, (…) a separação 

começou aí...». 
 E4 refere-se à tentativa de furto do cartão Multibanco do seu filho, descoberta em 

flagrante pela sua esposa e que foi factor preponderante do 2º divórcio da sua vida que veio a 

acontecer passado pouco tempo daquele acontecimento. 

 

E1 - «Até porque na segunda [esposa do 2º casamento], as coisas... aí eu consumia... E portanto, eu meti o pé na 

argola... Aí eu tenho culpas...(…) A princípio quando eu fui preso estava casado com ela e foi um choque muito 

grande... E a família dela rompeu comigo completamente...». 

  

 No exemplo referido, o divórcio foi o culminar da vida de um casal pautada pela tensão 

e conflitos decorrentes dos consumos de drogas e de uma acumulação com problemas judiciais, 
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entre outros... Face ao referido, acabou num rompimento completo ao nível das relações com a 

esposa e respectivos familiares. O furto de dinheiro do próprio filho para comprar droga foi a 

gota de água suficiente para a concretização do 2º divórcio de E4, após várias tentativas e 

oportunidades concedidas pela esposa: 

E4 – «E a Fernanda disse-me assim: “ – Não dá!”. Pronto, eu então saí, a Fernanda pediu o divórcio, eu aceitei-

o, foi um divórcio amigável». 

E8 – «Depois fiquei também sem mulher por causa disso, pois era casado. Já sabia nessa altura que se não 

fizesse o tratamento não a iria reconquistar… E foi… um bocado disso tudo. Foi o acumular dessas situações.» 

 

 A concessão de diversas oportunidades dadas pelas pessoas mais significativas e 

próximas daqueles que sofrem de problemas de dependência de drogas para se tratarem e 

deixarem de prejudicar as famílias e todos os que com eles residem, e os resultados negativos 

dessas iniciativas, culminam em graves crises internas dos sistemas familiares respectivos. 

Conforme se pôde verificar pelas consequências observadas e registadas, e de acordo com 

Emmanuelli e Frémontier (2002), vivem-se ao nível doméstico situações de desânimo, 

resignação e revolta difíceis de resolver. 

 

 Problemas com a Justiça 

 Inerentes aos processos de exclusão social, também foram referidos os problemas com a 

Justiça: 

E1 – «Problemas com a Justiça tive... Foi no princípio... (…) e o Juiz mandou-me para Custóias. Tive lá 3 meses 

mas poderia ter estado lá 8 ou 9 meses... (…) Foi uma época da minha vida difícil para mim, um choque para a 

família... (…) Mas foi um facto isolado que nada teve a ver com a decisão final de encarreirar para um 

tratamento.» 

E8 – «Tive só um problema de notas falsas com a Justiça. Mas não teve absolutamente nada a ver com o meu 

problema de droga.» 

 

 Apesar do facto que levou E1 a cumprir uma pena de prisão ter sido considerado pelo 

próprio como algo de isolado e que nada teve a ver com a decisão final de recorrer a um 

tratamento, é de salientar que foram momentos da sua vida extremamente complicados e de 

choque para a família. Poder-se-á considerar que os problemas com a Justiça de E1 e suas 

consequências mais negativas ao nível familiar tiveram um contributo preponderante no 

acumular de situações que mais tarde vieram a dar origem ao enveredar para um processo de 

recuperação da toxicodependência. Influência mais directa tiveram os problemas com a Justiça 
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referidos por E3 e E6. Também E8 teve um problema com a Justiça, mas o próprio também 

afirmou que nada tinha a ver com o seu problema de dependência de drogas. 

 

E3 – «E a dada altura comecei a tirar [furtar] algumas coisas ali, outras acolá...» 

 Situações de maior gravidade que reflectem o grau de exclusão atingido têm a ver com 

atitudes desviantes e conflituais com a sociedade, como os casos dos furtos referidos por E3 e 

E6 e que os levaram a julgamentos e a condenações, no caso de E3 com pena de prisão em 

estabelecimento prisional. As penas por condenação e o cumprimento de pena de prisão são 

normalmente factos integrantes e de grande gravidade em processos regressivos, no sentido 

descendente para a exclusão social. 

E3 – «Conhecia um miúdo cigano que andava por aí a roubar, na altura eu tinha vinte e poucos anos e ele mais 

ou menos uns 17 ou 18 anos... e prontos, fomos os 2 presos.» 

E6 - «(…) o momento chave que eu acho que foi decisivo foi um problema que eu tive com a lei… (…) Eu esperei 

um julgamento, fui a um julgamento e depois o facto de ver a minha mãe… de estar em Tribunal e ver a minha 

mãe… aquele filme todo (…) depois acabei por apanhar como pena 14 meses… Foi 14 meses de pena 

suspensa…» 

 E6 assume que as consequências do problema que teve com a Justiça foram decisivas 

na sua alteração de percurso e decisão de enveredar pelo caminho do tratamento e reinserção 

social. Ele refere que o sofrimento da sua mãe por ter de enfrentar a situação de ter um filho em 

julgamento por um crime, foi o factor-chave da decisão referida. O problema que despoletou 

todo o processo judicial foi um furto por esticão a uma senhora com limitações físicas, 

conforme se poderá verificar pela explicação de E6: 
E6 - «Foi um esticão… Fiz um esticão e nunca tinha feito nada parecido e então… isso desenrolou-se 

normalmente…(…) e o esticão tinha sido feito a uma senhora já de  idade e  de muletas…». 

 

 Perder tudo 

 Foi referido por E2 que o ponto mais baixo atingido no âmbito da sua exclusão social 

correspondeu ao sentimento de perda de todas as relações interpessoais (pessoas significativas 

como a família e os amigos) e ao sentimento de solidão: 

E2 – «Na altura, o máximo foi perder tudo e desligar-me de todos, os meus amigos, a família... até chegar a um 

ponto e olhar para o lado e não ter ninguém. (…) Mesmo quando estava a entrar em casa, via as pessoas a fugir 

de mim e senti muito essa separação... (...) Cheguei a um ponto em que olhei para o lado e não tinha 

ninguém...(…) Para a rua não cheguei a ir... Não faltou muito tempo mas prontos, mas não cheguei a ir...(…) 

Também, comecei a ver-me ficar sozinho.» 
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Ainda em relação às perdas, E3 também faz referência ao abandono dos amigos. Numa 

fase inicial foi ele que os abandonou e posteriormente o distanciamento entre todos tornou-se 

real: 

E3 – «Eles sempre foram meus amigos, mas no tempo dos meus consumos eu é que os abandonei...(…) E depois, 

prontos, começaram a distanciar-se...». 

 

Arrumador de carros 

E3 – «…só faltou começar a prostituir-me... Nos últimos tempos em que trabalhava, o dinheiro que recebia ía todo 

no próprio dia para a droga...(…) foi até... até ao ponto de começar a estacionar carros (…).» 

É de referir que E3 começou a estacionar carros mesmo em frente ao estabelecimento 

comercial dos tios, numa conhecida zona balnear do norte de Portugal. De acordo com E3, essa 

situação evidenciou bem o grau mais baixo a que chegou na sua exclusão social. 
 

Problemas no local de trabalho (despedimentos, rescisões, etc.) 

Inerentes aos consumos de drogas e consequentes situações de exclusão social 

encontraram-se diversos problemas no local de trabalho que culminaram quase sempre em 

despedimentos ou rescisões de contratos de trabalho. Situações estas também elas inerentes a 

processos de ruptura social, no sentido da exclusão. 

E2 – « (…) eu trabalhava com os meus irmãos que têm uma carpintaria. Eu trabalhei com eles até chegar a um 

ponto em que eles não quiseram que eu trabalhasse mais com eles.» 

 

A situação referida teve a ver com o facto de E2 viver no seu dia-a-dia completamente 

desresponsabilizado do cumprimento dos seus deveres enquanto trabalhador, criando graves 

problemas a todos os que com ele trabalham. 

E3 – «…às vezes ia para lá depois de beber, mais drogas e tudo misturado dava uma grande confusão… [no 

local de trabalho]». 

E3 – «…comecei a descair outra vez e... comecei a não conseguir conciliar o trabalho e os consumos...». 

E3 – «E na altura ele despediu-me (…) Depois meti baixa e arranjei lá um problema, até que me despediram...». 

E4 -  «(…) depois de ter rescindido amigavelmente o meu contrato com a EFACEC». 

E4 -  «(…) na empresa do Porto não me renovaram o contrato, porque eu não estava a funcionar bem...(…) 

nunca deixei de estar agarrado, e na Tyssen os disparates voltaram a acontecer e na Tyssen também não me 

renovaram o contrato... ». 

Uma vida com base na dependência de drogas pode acarretar uma incompatibilidade 

total com a vida profissional, conforme se pôde verificar com os excertos das entrevistas 
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citadas. Confusões, baixas médicas, faltas, problemas, despedimentos, disparates são factos 

relatados que contribuíram para a exclusão das vidas profissionais dos entrevistados referidos. 

 

Descalabro 

A expressão “descalabro” foi utilizada por E3 e E6 para caracterizar o percurso 

descendente e o acumular de situações complicadas até ao ponto mais baixo da sua exclusão 

social, até ao “arrebentar da corda”. 

E3 – «Pagaram-me os direitos [referentes à rescisão do contrato de trabalho] e a partir daí é que foi o descalabro 

total...». 

E6 - « E começou de tal maneira que foi como esticar a corda até ela arrebentar… E depois nessa altura mesmo, 

foi um descalabro! Mal recebi os 2 primeiros ordenados, comecei outra vez… [a consumir]» 

 

Dívidas e graves problemas económicos no agregado familiar 

 Problemas ou situações complicadas relacionadas com dinheiro são permanentes nos 

percursos de pessoas que estão dependentes de drogas e aumentam a visibilidade e sentimento 

de gravidade, quando envolvem as pessoas mais próximas e significativas como o caso referido 

por E4. 

E4 – «(…) esse dinheiro [proveniente da rescisão amigável na EFACEC] serviu para pagar ao meu sogro, a quem 

já devia 2000 contos... (…) deixei de assumir as minhas responsabilidades... e o meu sogro e o meu pai 

emprestaram-nos dinheiro... Da indemnização recebi cerca de 4000 contos, 3 mil foram para pagar dívidas – 2 

mil ao meu sogro e mil ao meu pai... (…) Ao fim do mês já estava a pedir dinheiro à Fernanda, para ela me 

passar para a minha conta 100 contos dos 400 que lhe havia depositado na conta dela... (…) A Fernanda não 

queria faze-lo e eu com agressividade disse-lhe: “ – Não, tu vais dar-me esse dinheiro”». 

No âmbito de um percurso descendente para a exclusão social, as dívidas, problemas 

económicos e consequentes conflitos no agregado familiar têm tendência a assumir papel de 

relevância de acordo com o testemunho referido. 
 

 Regresso a casa dos pais 

E8 – «(…) Um deles foi o acabar por ter de ficar em casa com os meus pais… Isso foi uma das peças 

fundamentais.». 

 E8 refere-nos o facto de que o regresso a casa significou uma grande vergonha e derrota 

pessoal, após uma vida de emigrante, casado e com emprego estável. Foi um facto que mexeu 

muito com o próprio e que foi considerado como uma das alavancas principais para tentar sair 

da dependência. 
 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 80/165

Percurso de degradação 

E4 dá-nos no seguinte excerto de entrevista, uma imagem perfeita do que foi a fase 

descendente mais abrupta do seu percurso de degradação para a exclusão social: 

E4 – «(…) Portanto, eu separei-me em Agosto de 2001... foi quando eu sai de casa... e o divórcio aconteceu em 

Julho de 2002... Portanto, eu tinha também ficado sem o emprego na Tyssen (…). Só que a minha vida foi-se 

sempre degradando, porque entretanto o meu pai foi viver para o Lar do Comércio... (…) depois da morte da 

minha Mãe (…). Então eu fiquei sozinho em casa... A partir desse momento a minha degradação ainda foi 

maior... (…) Depois chega-se a uma altura em que já não há mais ninguém a quem pedir... E então comecei a 

levar os arrumadores lá para casa... Claro, depois o meu apartamento era quase em frente ao da minha mulher e 

filhos, e portanto os meus filhos assistiam a todo este movimento... E já me evitavam, tinham vergonha, toda a 

gente via... Entretanto o subsídio de desemprego acabou... Fiquei sem meios de sobrevivência... Vi-me 

encurralado... Pensei: “ – O que é que eu faço agora?”... Ou vou para o Bairro S. João de Deus e passo a viver lá 

como “capiador” (“ – Olha vai comprar a este!”)... E eles dar-me-iam a droga para eu... Comeria um pão de vez 

em quando para não morrer à fome... e dormia lá num canto qualquer... Ou ia arrumar carros...». 

 

 Ausência para parte incerta 

Já no ponto de degradação mais baixo, E6 desapareceu do seu contexto social e familiar para 

parte incerta: 

E6 – «Até chegar ao ponto em que a minha família que estava lá na Alemanha andava atrás de mim pelas ruas da 

cidade, porque eu andava desaparecido… (…) Deixei de aparecer em casa… Vivia com o meu primo e deixei de 

aparecer e andava toda a gente à minha procura, porque ninguém sabia de mim… Eu andava por lá a fazer 

asneiras…». 

 

Sobre o “fundo do poço” 

O “fundo do poço” é sem dúvida uma figura de estilo que expressa bem o ponto mais 

baixo atingido pelas pessoas que caíram em graves situações de exclusão social. No entanto, não 

deixa de ter características profundamente subjectivas e relacionadas com a realidade pessoal e 

social de cada pessoa. Vejamos então o que nos disseram alguns dos entrevistados: 

E4 – «Sobre o facto de ter atingido “o fundo do poço”: Eu acho que sim, que realmente, num trajecto de 

dependência, enquanto se for conseguindo gerir a crise, enquanto se for conseguindo arranjar alternativas, vai-se 

mantendo a dependência... Digamos que, realmente, quando não há alternativas então há que fazer alguma coisa... 

Ou deixar-se ficar no fundo do poço, ou então começa a escalada. Eu pessoalmente precisei ir ao fundo do 

poço... Eu uma vez disse a um psiquiatra do Porto: “ – Não, Sr, Dr. Eu tenho de fazer alguma coisa, porque eu 

estou encostado à parede!”. E então ele respondeu-me: “ – Não chega estar encostado à parede... Sabe porquê? 

Porque você está encostado à parede mas vai empurrando a parede para trás, não chega estar encostado à 

parede!...”. Portanto, nós estamos encostados à parede mas vamos empurrando-a para trás... Continuamos 

encostados mas vamos ganhando ainda algum espaço, empurrando-a. e portanto, necessitei de estar sem 
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alternativa, sozinho em casa, sem rendimento, sem ter onde me agarrar e pensar: “ – Agora o que é que eu faço? 

Vou para capiador, vou arrumar carros ou vou dar uma volta?». 

E5 – «Efectivamente foi o mais fundo que atingi, antes da minha entrada no Projecto Homem. Abandonei tudo! 

(…) Larguei o meu filho, larguei a minha mãe, larguei o trabalho e fiquei praticamente a viver na rua e... (…) 

Eu estava num caos (…). Exclui-me completamente... (…) A vergonha era tanta e o mal-estar era tanto (…).» 

O assumir que a chegada ao “fundo do poço” constituiu para E4 e E5 o ponto de 

arranque, para o enveredar para um processo de recuperação e reinserção social foi 

preponderante para este trabalho e veio a comprovar diversas teorias de que uma parte das 

pessoas que se recuperam de problemas de toxicodependência passam pela situação referida, 

empurrando as paredes do poço para trás até aos seus limites máximos. 

 

O “fundo do poço” é denominado por Dubet (1994) como “buraco negro”, onde a 

prevalência da destruição das relações interpessoais, a mentira e as famílias e as amizades 

sofrem de graves e violentos abusos psicológicos e materiais. A separação e os divórcios nos 

casais, os problemas com a Justiça, as perdas e o descalabro total formam pontos de abordagem 

presentes na maior parte dos percursos analisados e que constituíram os diferentes “buracos 

negros” atingidos. 

 

Sobre o pior momento 

E7 - « O pior momento foi quando comecei a notar que estava a deixar de conseguir funcionar, estava a deixar de 

trabalhar, estava a perder os meus amigos, estava a perder a vida social que sempre tive… Estive sempre ligado à 

Paróquia, à freguesia e essas coisas todas… Estava a ver isso tudo de certa forma a fugir… A fugir por causa de 

não conseguir funcionar, por causa da droga… Comecei a ver tudo: faltava ao trabalho, começava a não 

conseguir funcionar com o trabalho, tudo me começava a assustar… Começava a ver que ía acabar como muitos 

colegas meus, como muitas pessoas amigas que tinha, e então isso assustava-me… Isso fez com que eu antes que 

chegasse a essa situação dissesse “Não”. Tinha de alterar a situação.» 

E8 - « … o ter de andar a pé, o ter vergonha de passar pelas pessoas e sentir o olhar das pessoas para mim e 

dizerem: “-Olha, lá vai aquele a pé!”… Toda a gente me conhece, eu dava-me bem com toda a gente! E o não ter 

dinheiro…» 

 

 Poder-se-á encarar o “pior momento” referido por E7 como o seu “fundo do poço”. E na 

realidade, uma expressão e outra são sinónimas. O interessante do testemunho de E7 é que esse 

momento refere-se a uma tomada de consciência do percurso e da situação em que ele se 

encontrava, tendo como consequência uma decisão de mudança, de alteração da situação, 

conforme veio a acontecer na sua vida. 
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Para E8, para alguém que já tinha tido uma vida tranquila, que tinha emigrado para 

Luxemburgo, para quem já tinha tido uma família, um emprego e carro, significava uma grande 

vergonha andar a pé pelas estradas da aldeia, onde toda a gente sabia da sua desgraça. A 

situação referida, acompanhada da falta de dinheiro teve um significado negativo muito grande 

para E8, podendo considerar-se como o pior momento. 

 

Não atingiu o “fundo do poço” 

Sobre o que foi referido do “fundo do poço”, também podemos aplicar à situação em que 

alguém (E1) afirma não ter atingido esse estado, apesar dos problemas com a Justiça e dos 

descalabros familiares (dois divórcios) provocados pela toxicodependência, de forma directa ou 

indirecta… 

E1 – «(…) não atingi “o fundo do poço” (…) bater no fundo nunca bati mesmo... Pronto, nunca roubei ninguém, 

nunca prejudiquei assim directamente ninguém, lidei bem com clientes, fornecedores, com muita gente... nunca 

prejudiquei ninguém.» 

 

Será interessante focar ainda o caso do E1, que nos afirma não ter atingido a decadência 

total, sendo que tal facto tem alguma ligação com uma boa auto-estima  de E1. 

E1 – «Eu consumi drogas mas sempre a trabalhar. (…) Mas é assim, isso nunca me impediu de trabalhar, nunca 

me impediu de ter as responsabilidades mínimas para com a minha família, para com os meus filhos... 

Naturalmente que me prejudicava não só em termos financeiros, embora eu ganhasse muito bem, trabalhava na 

Shell, era inspector, tinha um belíssimo ordenado, boas condições, nem sempre me chegava o dinheiro para os 

consumos...». 

 

 Não se deverá deixar de lembrar as características frequentemente indeterministas, 

fluídas e multiformes que caracterizam todos os percursos de pessoas que sofrem de 

dependências de drogas, referidas na parte teórica deste trabalho (p. 18). Assim, apreendidos e 

analisados os conceitos subjectivos do “fundo do poço” ou da ruptura total (Emmnanuelli e 

Frémontier (2002) com a sociedade, em que as dimensões atingidas têm de ser relacionadas com 

o contexto social, espacial e temporal de cada pessoa, de forma a serem percebidas e 

compreendidas, importa agora fazer a ponte com o momento-chave de passagem para a difícil 

inversão de percursos, no sentido da tomada de uma nova vida de recuperação e reinserção 

social do toxicodependente. 
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6.1.2. Contextualização psicológica, temporal e social do momento-chave de 

passagem da exclusão para a reinserção social 

Na abordagem aos diversos factores que serviram de contexto espacial, temporal, social 

e psicológico do momento-chave de passagem de uma situação de exclusão para a de reinserção 

social é necessário referir que os contextos abordados poderão ser simultâneos ou não, poderão 

acontecer nuns casos e noutros não. Por outro lado, convém lembrar que um percurso que vai da 

exclusão à reinserção social de toxicodependentes é necessária e normalmente longo, exigindo 

um árduo e persistente período de trabalho de reinserção social. O que se acabou de referir serve 

para enfatizar que o momento das decisões de mudança na vida de um toxicodependente 

enquadra-se num conjunto de contextos psico-sociais subjectivamente marcantes. 

 

Começando por abordar os contextos psicológicos inerentes a cada tomada de decisão 

individual, poderemos encontrar diversas situações, quase todas diferentes para cada caso 

estudado, mas ao mesmo tempo, com pontos convergentes. 

 

No que se refere ao contexto psicológico, foram referidas a exaustão, a perturbação, o 

mal-estar, a degradação, a insatisfação, a irresponsabilidade, entre outros comportamentos, 

sentimentos e emoções que acabam por exprimir sentimentos e factos comuns emitidos pelos 

entrevistados e que culminaram numa vontade ou motivação para a mudança, para o abandono 

dos consumos de drogas. De certa forma, exprimem ao nível psicológico o ponto limite daquilo 

a que consideram o mais baixo da sua degradação e que contribui em paralelo com outros 

contextos também referidos (nomeadamente o social), para o momento-chave da inversão do 

percurso.  

 

O contexto psicológico do momento-chave de passagem da exclusão para a reinserção 

social envolve uma panóplia de sentimentos e comportamentos semelhantes e complementares 

entre si que têm como resultado a vontade de mudança, conforme sucedeu com E1 e E6. 

E1 – «Pronto, o ambiente à volta das tropas não era... Pronto, era desagradável e andava exausto... Portanto, 

houve uma altura em que pedi ajuda... Pedi ajuda à minha mãe. (…) pouco antes de entrar na comunidade, eu 

estava exausto e a consumir muito, andava muito perturbado (…) andava mal (…) O meu mal-estar aumentou, 

portanto porque me sentia mais degradado (…) Atingi um cansaço em termos psicológicos, fiquei exausto... A 

palavra exacta é mesmo exaustão...» 

E6 - « (…) para além da saturação e de tudo isso que veio com o tempo» 
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Sobre o mal-estar manifestado por E1 é interessante verificar que o próprio dizia:  

E1- “Especialmente andava mal, porque como eu sempre tive a noção da responsabilidade, da minha 

responsabilidade perante os meus filhos, perante a minha família, etc...” 

 

Insatisfação/irresponsabilidade 

E1 – «Depois, há outros aspectos de ordem mais psicológica, não é? Como é o caso de no passado existir uma 

insatisfação, de alguma irresponsabilidade, (…) série de comportamentos que eu tinha, embora não fugissem 

muito dos valores, eram em termos pessoais irresponsáveis. E que me levavam a consumos, a minimizar os efeitos 

das drogas, do álcool, de determinados comportamentos... (…) Pronto, e sentia muita insatisfação, muita 

insatisfação... Nada me satisfazia...». 

 A insatisfação e a irresponsabilidade encontram-se directamente relacionadas entre si, no 

caso apresentado. Ou seja, para uma pessoa como E1, habituada a cumprir com as suas 

responsabilidades familiares e profissionais, provocava-lhe um enorme sentimento de 

insatisfação pessoal, o facto de não conseguir cumprir com o que devia, sobretudo enquanto pai, 

marido, filho e profissional. 
 

Comportamentos, sentimentos e emoções 

E1 – «... E isso também se refere um pouco, (… ) [aos](…) sentimentos e emoções, que (…) não conseguia gerir... 

Portanto, dantes geria às três pancadas... Instintivamente, com agressividade, com intolerância, com orgulho...» 

E5 – «Mesmo na infância, sempre tive uma auto-estima baixa... Sempre tive dificuldade de gostar de mim... 

Mesmo agora, acho que vai ser sempre o meu problema, a auto-estima-baixa. E penso que foi um dos motivos 

principais que me fez recorrer às drogas...» 

Quanto aos comportamentos, sentimentos e emoções expressas pelo entrevistado E1 

relacionam-se com dificuldades pessoais provenientes por um lado, com o conciliar a 

dependência de drogas com uma vida considerada “normal” e que vieram a contribuir para o 

que foi referido anteriormente, ou seja, situações de mal-estar, perturbação, exaustão, etc… E 

por outro, E5 faz referência a problemas de personalidade e relacionamento, como a baixa auto-

estima que veio a ser uma das suas justificações para os consumos de drogas. A resolução desta 

dificuldade em gostar de si própria tornou-se num desafio permanente no âmbito do próprio 

percurso de reinserção social conforme se irá verificar. 

 

No que se refere ao contexto temporal é de destacar o facto de apenas E1 ter dado algum 

ênfase à questão “idade”, como tendo tido alguma influência positiva ao longo do seu percurso 

de reinserção social. Verificou-se em diversos pontos da entrevista a menção da idade como 

factor importante e positivo no percurso de reinserção social. 
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E1 – «Eu tinha 45 anos... (…) No meu caso também me ajudou um pouco por causa da experiência que eu tinha, 

por causa da idade que eu tinha (…) A idade teve um peso grande... Até porque eu era dos mais velhos que estava 

no programa...» 

 

Sobre o contexto social é sobretudo no que se refere à família e ao trabalho onde se 

encontram as maiores referências. Destas, destacam-se as pressões familiares (tanto da família 

nuclear, como da família alargada) sobre os entrevistados como um dos factores mais 

importantes que os fizeram enveredar para o caminho da mudança e da reinserção social. Outras 

situações consideradas importantes referidas por eles têm a ver com sentimentos de 

discriminação, desencontros, desemprego e recursos improvisados para fazer face às despesas 

com os consumos, como o exemplo referido do “arrumador” de carros. Todos estes contextos 

sociais, em conjunto com os outros já mencionados, vieram a contribuir para um contexto global 

e envolvente de querer proceder a uma mudança/inversão total no percurso das suas vidas. 

 

Preocupações e ansiedades na família 

E1 – «Se bem que no meio disto tudo, acabava por haver umas preocupações fortes da família, porque havia 

noites em que não ia para casa, criava-lhes grandes problemas e ansiedades, o que também me custava muito...» 

E8 – «Mas principalmente, principalmente pelos meus pais! Porque foram os meus pais, principalmente a minha 

mãe, que só chorava, só chorava, só chorava… Tinha muitos problemas… Foi isso tudo principalmente…» 

 

Pressão familiar 

E2 – «Cheguei a um ponto em que a família começou a encostar-se a mim, prontos a incentivar-me a ir para 

algum lado, que era o melhor para mim... (…) Sim a minha família também me pressionou um bocado...» 

E3 – « (…)o meu avô faleceu e aí os meus tios, pronto... tentaram proteger a minha avó... e aí retiraram-me o 

dinheiro (…) E claro, sofri uma pressão tal lá em casa que...(…) Tive muita pressão externa...» 

 

O papel e a importância da família é aqui bem ilustrado, como preponderantes nas 

decisões dos entrevistados para enveredar para a recuperação e iniciarem o percurso de 

reinserção social. Preocupações, ansiedades e todo um conjunto de pressões exercidas sobre os 

entrevistados contribuíram de certa forma para as decisões e atitudes de mudança. 

 

Desencontros/discriminação 

E3 – «Só que a maior parte já estava casada, tinham mudado de casa, outros que sabiam do meu problema 

tentavam afastar-se, ou as suas vidas não combinavam com a minha...» 
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A situação referida por E3 relaciona-se também com um sentimento de isolamento 

social, de sentir-se diferente e no lado errado no que se refere ao percurso da vida, comparando 

com o dos seus amigos e vizinhos. Este facto constituiu um factor motivador para se reencontrar 

com os outros, através do recurso da mudança de vida, que culminaria na reinserção social. 

 

Desemprego 

E3 – «(… ) eu na altura estava desempregado, pois tinha saído da cadeia...» 

E3 faz-nos aqui referência a uma situação provisória que veio a ter resolução 

posteriormente com um emprego, mesmo estando no percurso descendente para o ponto 

máximo da sua exclusão.  

E4 - «Portanto, eu tinha também ficado sem o emprego na Tyssen, mas fiquei com um subsídio de desemprego e 

portanto, enquanto eu tive o subsídio de desemprego fui-me aguentando, mal, mas fui-me aguentando... Só que a 

minha vida foi-se sempre degradando». 
 

A questão do desemprego efectivo e sem solução praticamente não se colocou a nenhum 

dos entrevistados como uma situação integrante do percurso descendente para a exclusão e 

degradação social. Foi focada como situação transitória entre dois empregos mesmo durante os 

percursos descendentes, bem como posteriormente já no âmbito do percurso ascendente no 

caminho da reinserção social. O que quer dizer que o factor desemprego ao nível do contexto 

social não poderá ser encarado por si só como vital para a promoção da mudança ou do 

momento-chave para enveredar pela recuperação. Desta forma e de acordo com os dados 

apresentados, considera-se que a exclusão social resulta sobretudo de um efeito de acumulação 

de factores que temos vindo a referir até ao momento. 

 

Arrumador 

E3 – «(... ) foi até... até ao ponto de começar a estacionar carros lá na Póvoa de Varzim.» 

Para E3 o facto de ter começado a arrumar carros constituiu o ponto mais baixo da sua 

situação de exclusão social, nomeadamente por o ter de fazer muito próximo dos seus 

familiares, constituindo essa situação uma forte humilhação. Esta situação teve um peso enorme 

na decisão de E3 recorrer a ajuda para iniciar um percurso de recuperação e de reinserção social. 

A situação referida também permitiu despertar a família do entrevistado E3 para a necessidade 

de o ajudar pelos mais diversos motivos sociais e humanitários. Foi o que veio a acontecer. 
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6.1.3. Factores promotores do processo de reinserção social 

No prosseguimento lógico da análise que tem vindo a ser feita, tendo sido abordado nos 

pontos anteriores a questão da exclusão e do momento-chave de mudança efectiva para a 

recuperação e reinserção social, analisemos agora mais pormenorizadamente alguns factores 

específicos que ajudaram a promover o início do percurso de reinserção. Não poderemos 

esquecer, contudo, que sem atitudes concretas demonstrativas de uma vontade de mudança, é 

muito difícil encetar um percurso de saída da toxicodependência e exclusão para uma efectiva 

reinserção social, sendo frequente o surgimento dessa atitude numa fase mais avançada do 

percurso. Essa situação é mais frequente nos casos onde a pressão familiar, da sociedade (ex. 

quando o próprio se encontra envolvido com problemas com a Justiça) “empurram” a pessoa 

para a mudança. Se essa vontade consciente, esse querer de mudar não surge, a qualquer 

momento poderá acontecer uma interrupção ou ruptura do percurso. Analisemos então o que nos 

dizem os entrevistados. 

 

Vida saudável e família 

E1 – «(…) eu queria ter uma vida mais saudável em termos psicológicos e portanto... ter mais disponibilidade 

para os meus filhos, para a minha família, procurando ter uma atitude diferente.» 

E1 aborda um factor que o motivou para a mudança muito especial, pensamos que 

inerente à sua maturidade, à sua experiência de vida e personalidade. O facto de ter consciência 

de que uma vida saudável (diga-se, livre de drogas), poderia contribuir enormemente para o seu 

bem-estar psicológico e consequentemente, dedicar-se por inteiro à sua família, foi considerado 

por E1 como um factor promotor do percurso de mudança e reinserção social. 

 

Tomada de consciência da situação 

 Em momentos de profundo discernimento pessoal (mesmo ainda enquanto 

toxicodependentes) E2, E4, E5, E7 e E8 assumiram a tomada de consciência da gravidade das 

suas situações de dependência de droga. 

E2 – «Porque, prontos, sabia que estava a... depois de pensar melhor um bocado sabia como era, onde é que ia 

parar... Via o que acontecia aos outros amigos que tinha (no mundo das drogas), uns faleciam, outros iam presos, 

o caraças. (…) Por outro lado também queria uma coisa melhor, e influenciou-me um bocado (…) Pelo menos 

tentar a ver se conseguia parar para fazer um futuro melhor, não é? (...) parar um bocado, a família a 

pressionar e prontos, foi nessa altura que eu saí... Pelo menos disse para mim, vou tentar! Não sei se consigo, 

mas tentar vou!». 
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E4 – «E eu não me queria ver nessa posição, nem a arrumar carros, nem andar a “capiar”... pronto, ficar a 

viver no Bairro S. João de Deus, miseravelmente... Então pensei que tinha que fazer alguma coisa... E essa 

alguma coisa eu sabia o que era: voltar ao Projecto Homem... Fazer o programa de reabilitação, reabilitar-me, 

sair da droga e voltar a refazer a vida em Braga...». 

E5 – «A consciencialização do ponto em que eu tinha descido, em que eu estava... Eu estava num caos... Mesmo a 

passar na rua (em Amarante), as pessoas que me viam e conheciam... eu até tinha vergonha. Foi uma desgraça 

para mim e para eles. Mas a consciencialização das coisas, o mal-estar era tanto tanto tanto que…». 

E8 - « Mas sabia muito bem q se apanhasse dinheiro, ou se tivesse uma hipótese qualquer de ir consumir, ia 

consumir. E foi por isso que eu depois falei com o meu pai e resolvemos… Fomos ao CAT e pedimos um 

internamento. Pois eu sabia muito bem que era uma questão de tempo [para regressar aos consumos].» 

 

E7 – «Eu estava a atingir esse ponto [o ponto mais grave da situação de consumidor e dependente de drogas], 

estava a ver as coisas caminharem para isso de certa forma… Tomei de certa forma consciência da situação, do 

que se estava a passar e então eu tentei mudar e procurar alternativas para o que se estava a passar. (…) Tinha 

mesmo que sair daqui, que esquecer o meio onde vivia… Tinha que deixar aquelas coisas, aquelas rotinas que eu 

tinha…» 

 E7 reforçou ainda a ideia referida, ao afirmar que sentiu o mundo a fugir dos seus pés: 

E7 - « O que me fez mexer foi sentir que estava tudo a fugir dos pés, como se costuma dizer. E o facto de eu achar 

que a vida não é só isso, de eu ter os meus sonhos, os meus ideais, de saber e estar consciente de que se 

continuasse assim não conseguiria atingir nada disso… Não conseguiria atingir aquilo que gostava e sonhava… É 

claro que eu na altura já andava a fazer um estudo sobre mim há muito tempo…» 

 

A tomada de consciência da degradação humana em que se encontravam (ao olhar para 

outras pessoas dependentes de drogas que faleciam ou iam presos, referido por E2; ou andar a 

arrumar carros ou residir no Bairro de S. João de Deus como “capiador”23, dormindo ao relento 

ou num abrigo improvisado como sem-abrigo, situação referida por E4; caos e vergonha 

referida por E5; a procura de uma alternativa ou solução como por exemplo o abandono do meio 

onde vivia referido por E7); o facto de conseguirem reflectir com consciência projectada sobre o 

futuro, aliado às outras pressões externas e internas foram factores fundamentais para a 

promoção do processo de recuperação e início do percurso de reinserção social. O sentimento e 

consciência do mundo a fugir dos seus pés, dos sonhos e ideais deixados para trás foram factos 

referidos por E7 de grande valor humano e provenientes de uma consciência profunda da sua 

degradação, que ainda assim não tinha atingido patamares tão graves como nos outros casos. 

 

                                                 
23 Na gíria do mundo da toxicodependência das zonas de tráfico do Porto, “capiador” é aquele que trabalha para os 
traficantes em troca de doses de droga. O seu papel é indicar aos clientes os locais onde se vende droga e, 
simultaneamente, vigiar e avisar os traficantes quando surge a Polícia. 
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Pressão dos amigos  

E2 – «Eles chegavam à minha beira e diziam “ – António deixa-te disso pá, isso não é bom para ti! Deixa o 

pessoal com quem tu andas, pensas que eles são teus amigos mas não são!”. Eram bons conselhos, mas... 

entravam por um lado e saíam pelo outro...». 

Dos vários tipos de pressão exercida sobre os entrevistados e considerada como factor 

promotor do processo de reinserção social, E2 abordou a questão da pressão dos amigos como 

não tendo tido grande eficácia sobre ele. A nossa interpretação leva-nos no entanto a pensar que 

de forma indirecta, de acordo com todas as teorias que focalizam a importância dos grupos e 

interacções sociais já desenvolvidos neste trabalho (mesmo não sendo consciente nem 

verbalizada por E2), essa pressão poderá ter tido um papel importante na sua mudança de 

atitude e comportamento perante a vida, tendo sido em conjugação com outros, um factor 

promotor da recuperação e reinserção social, quando muito pelo facto de esses mesmos amigos 

constituírem um forte suporte social no exterior, no sentido de reforçarem positivamente a 

tentativa de mudança na vida evidenciada por E2, conforme se irá ver mais à frente nesta análise 

e discussão das entrevistas. 
 

Pressão familiar ou pressão externa 

E2 – «Cheguei a um ponto em que a família começou a encostar-se a mim, prontos a incentivar-me a ir para 

algum lado, que era o melhor para mim... (…) E prontos, foi quando eu pensei nisso, mas... não foi fácil, custou-

me sempre muito a aceitar... (…) Sim a minha família também me pressionou um bocado... Prontos... Mas faziam 

isso para o meu bem, prontos... a família estava toda bem e o caraças e agora eu era o único filho que... (…) 

prontos e a família começou a unir-se e a fazer-me pressão...» . 

 

E3 – «(…) o meu avô faleceu e aí os meus tios, pronto... tentaram proteger a minha avó... e aí retiraram-me o 

dinheiro (…) E claro, sofri uma pressão tal lá em casa que (…) Tive muita pressão externa... (…) Vinha para 

contentar o povo, continuar o programa…». 

 

E4 – Sobre o 1º internamento - «Na altura eu estava a fazer o programa como... digamos... uma necessidade de 

mostrar, de dizer à Fernanda que eu tinha vontade... mas não partiu de uma vontade própria, de uma iniciativa 

própria...» 

 

A pressão familiar é referida por E2 e E3 como tendo sido um factor preponderante na 

promoção do processo de recuperação da toxicodependência. Para além de, por vezes, essa 

mesma pressão necessitar de longos períodos de tempo para ter resultados visíveis, ou seja, uma 

mudança de atitude na pessoa que consome drogas (paragem dos consumos e enveredar pela 

recuperação), por outro lado pode acontecer como com E3, que recorreu a uma aparente 
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mudança de atitude para “… contentar o povo”, ou seja aqueles que o pressionavam, sobretudo 

a família. No início da recuperação E3 não estava consciente da verdadeira necessidade de 

encetar um tratamento e consequente recuperação, mas no entanto, mais tarde (no final do 

programa terapêutico), depois de uma situação de recaída, tomou consciência da necessidade 

deste, concluindo o processo de recuperação e mantendo o seu percurso de reinserção social. 

 

A situação exposta por E4 tem alguma especificidade e algumas semelhanças à referida 

por E3. No âmbito da primeira tentativa de recuperação de E4 no Projecto Homem, existiu de 

facto uma atitude também aparente de mudança para mostrar à esposa que queria recuperar-se, 

sem no entanto existir essa vontade consciente. O facto é que a sua 1ª tentativa de recuperação 

fracassou por completo. Uma situação de pressão psicológica e indirecta foi referida por E6: 

E6 - « E depois o filme de estar a ver a minha mãe em Tribunal, em frente à senhora, a explicar-lhe os problemas 

que eu tive, de que tinha sido por causa da droga, não sei o quê… E então ver as duas quase que uma a chorar por 

um lado e a outra pelo outro e já a uma certa altura a mulher a dizer que perdoava tudo e que só esperava que eu 

saísse da droga, não sei o quê…»  

Analisa-se a situação referida como tendo sido fortemente responsável pela decisão de 

mudança no rumo da vida de E6, não conseguindo mais suportar o remorso pelo sofrimento que 

causava a sua mãe, pois logo a seguir ele afirma que: «E foi nessa altura que eu decidi acabar com tudo, 

tentar o tratamento.» 

 

 Becker (1976) dizia que a inversão dos ciclos de toxicodependência muitas vezes tinham 

como base uma atitude de mudança simplesmente para os mesmos mostrarem aos não adictos e 

próximos deles, que não eram tão más pessoas assim e que queriam efectivamente a mudança. 

Estas situações são provenientes precisamente, dos diversos tipos de pressão referidos nas 

entrevistas. 

 

Atitude 

E4 – Sobre o 2º internamento - «Enquanto na 2ª vez, eu vim por uma necessidade, de realmente fazer alguma 

coisa por mim... E portanto a minha atitude no programa foi completamente diferente... Eu vim com vontade, 

com vontade de fazer aquilo que é preciso,(…)» 

E5 – «Houve um querer muito grande! 

Sobre a 2ª tentativa de recuperação de E4, mesmo existindo diversas situações de 

pressão na sua vida, nada seria possível sem uma efectiva mudança de atitude e vontade de 

mudar. O mesmo afirmou E5, onde “o querer” foi uma atitude considerada fundamental para 

fomentar o processo de mudança. 
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Boa situação económica 

E4 – Sobre o 1º internamento - «(… ) tinha rescindido com a EFACEC, tinha um subsídio de desemprego que era 

um bom subsidio, que na altura permitiu que a nossa vida continuasse com normalidade... realmente era um bom 

subsidio... posso dizer que em 1997 eu recebia 133 contos por mês... portanto permitia que nós continuássemos a 

nossa vida... portanto eu podia estar no Projecto Homem a fazer o programa, porque a nossa vida podia 

continuar com normalidade...» 

Para E4, o facto de possuir uma boa situação económico-financeira foi considerado, pelo 

próprio, como um factor promotor do processo de recuperação e reinserção social. Apesar de 

desempregado, possuía um bom subsídio de desemprego que lhe permitia não ter preocupações 

com o bem-estar da família e ao mesmo tempo, poderia estar concentrado a tratar da sua 

recuperação. 

 

Nascimento do filho, consciência, apoio da família 

E5 – «(…) depois de o meu filho nascer a consciência das coisas começou a ser muito mais forte... e a culpa! E... 

e...mas.. pronto... isto a acrescentar o apoio da família. A minha família no fundo apesar de não saberem o que 

fazer nunca me largaram...e sempre soube que tinha ali apoio. E foram eles que me foram buscar. Foi o pai do 

meu filho, foi a minha mãe, a minha irmã... na altura foi uma confusão... E isso ajudou-me imenso. Quer dizer, se 

não fossem eles nessa altura, eu... não sei como teriam sido as coisas...mas de certeza não teriam sido como foram. 

Portanto foi principalmente a minha mãe no meio disto tudo, foi o apoio dela sem dúvida.» 

O nascimento do filho teve para E5 um papel primordial para a promoção do processo de 

mudança. Com este acontecimento, a consciência de E5 foi alertada e com um visível e sentido 

apoio familiar, sobretudo de sua mãe, a força para mudar de vida e enveredar pela recuperação e 

reinserção social ajudou a que tal se viesse a concretizar. 
 

Permanentes recaídas 

 O fracasso das tentativas de tratamento em regime ambulatório no CAT com 

permanentes recaídas também contribuíra para uma certa exaustão e cansaço da situação, o que 

segundo o próprio conduziu definitivamente para a decisão de mudança de atitude. 

E7 - « Eu já andava no CAT há 2 anos e conclusão… recuperações, já tinha feito não sei quantas que até já tinha 

perdido a conta… E estava aquelas semanas mais ou menos bem e voltava a recair outra vez… Voltava tudo ao 

mesmo…(…) Onde se estivesse ou onde se andasse os caminhos iam todos dar ao mesmo sítio [local de tráfico e 

consumo de drogas]. Não se funcionava, ou melhor, só se funcionava assim… Eu não conseguia estar aqui em 

Alvarelhos se não fumasse, se não andasse nesses meios, se não estivesse metido nessas coisas». 

 

 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 92/165

 Vontade própria, querer, surpresa e momento da decisão 

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. Não foi ninguém que me disse: “-Olha, podias tentar ir… ou não sei o quê”… 

Tanto que quando cheguei a casa e disse que queria ir para a comunidade foi… ninguém estava bem dentro do 

assunto ou à espera…(…) 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. Se chegar lá muito bem, se não conseguir chegar, se 

chegar à conclusão que realmente a minha consciência, a minha cabeça não funciona, para eu atingir os fins que 

quero e gostava… Se tal não funciona, então não estou aqui a fazer nada!». 

 Fruto das suas capacidades pessoais de reflexão, da vontade própria de cumprir com os 

seus projectos de vida, sonhos e ideais, E7 tomou a decisão da mudança e de encetar o percurso 

de abandono do consumo de drogas, iniciar um tratamento em regime de internamento e por sua 

vez, iniciar o percurso de reinserção social. 

 

Responsabilidade Social 

 No prosseguimento do que foi referido anteriormente sobre E7, o sentimento de 

responsabilidade dos seus papéis perante a sociedade foram decisivos na atitude tomada, de 

abandono da dependência de drogas. 

E7 - « (…) gosto de trabalhar, de fazer pelos outros, de estar metido nas coisas e eu tinha essa vida antes de 

entrar no Meilão… E até estava responsável por certas coisas e tudo o mais e as pessoas com quem eu fazia parte 

sabiam do problema que eu tinha… Acho que isso foi decisivo para a minha mudança, para chegar à decisão que 

tomei… Sinto-me bem a fazer parte do coro, sinto-me bem estar no grupo de jovens, a fazer coisas com eles, a 

apresentar trabalhos, a fazer isto e aquilo… tou a perder isso tudo… Fazia também política, era vice-presidente da 

JSD da Trofa, tínhamos um grupo de trabalho que até fazíamos umas coisitas… E o PSD aqui até tinha algum 

peso e consegue juntar muita gente…» 

 

Vergonha e sofrimento 

E6 - « Foi a vergonha e o sofrimento que eu estava a causar à minha família… Não só à minha mãe… Mas mais 

na figura da minha mãe… Mas era com toda a gente. Foi mesmo isso…  E depois claro, acreditar no fundo que eu 

podia ser alguém… Que me estava a desperdiçar, basicamente…» 

E8 - « …o ter vergonha de passar pelas pessoas e sentir o olhar das pessoas para mim e dizerem: “-Olha, lá vai 

aquele a pé!”… Toda a gente me conhece, eu dava-me bem com toda a gente!» 

E8 - « Os meus pais, a minha irmã… E também queria muito, fogo! Sou uma pessoa que psicologicamente sofro 

muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito! Havia alturas em que fisicamente não estava a ressacar, mas 

psicologicamente parecia que estava a ressacar. Sou uma pessoa que sofro muito psicologicamente.» 
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 Os sentimentos referidos por E6 e E8 tiveram um peso muito grande na decisão de 

abandonar os consumos e dependência de drogas, aliados a uma consciência pessoal dos valores 

humanos e capacidades pessoais que E6 diz ter sentido. Sentia que podia ser alguém e que 

estava a desperdiçar-se e a desperdiçar a vida. 

 

Acreditar em si próprio 

 Como sentimento complementar ao referido anteriormente sobre E6, foi fundamental 

que o próprio também acreditasse em si, nas suas capacidades pessoais, na sua auto-estima. 

E6 - « E depois claro, acreditar no fundo que eu podia ser alguém… Que me estava a desperdiçar, 

basicamente…» 

 

 Em todos os percursos de reinserção social analisados nesta investigação, verifica-se que 

todos os actores ou intervenientes, de forma passiva (ex. o filho de E5) ou activa (ex. todos os 

outros), tiveram uma tarefa importante a cumprir, fossem os próprios actores alvo do estudo, 

fossem os parentes ou os profissionais, indo de encontro às teorias de Strauss (1992) levadas em 

conta na parte teórica desta dissertação, tendo sido considerados factores promotores dos 

percursos dos entrevistados analisados. 

 

6.2. “Projecto” de reinserção social (apreensão e compreensão do cumprimento do 

conteúdo desse projecto) 

O interesse em analisar e perceber se existiu o delinear ou pensar de algum “projecto” de 

reinserção social, com a respectiva apreensão e compreensão, está relacionado com o 

estabelecido nos objectivos propostos nesta investigação. 

 

 Para cada um dos entrevistados, a existência de um projecto, logo à partida, tem um 

papel de fio condutor desde o início do processo de tratamento até à fase de reinserção social. 

Mas convém lembrar que, para a análise e compreensão dos percursos, é preciso levar em conta 

a questão da subjectividade inerente às realidades pessoais e sociais de cada pessoa.  

 

Tendo como base a informação do Núcleo de Reinserção Social do IDT (IDT, 2003), a 

partir do qual se baseiam teoricamente os diversos programas terapêuticos de instituições 

protocoladas com o Estado, o projecto de reinserção social deverá ser composto por diversos 

objectivos que visam no essencial proporcionar uma autonomia económica e social, uma vida 

afectiva e familiar considerada “satisfatória” e uma participação activa na vida da comunidade, 
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usufruindo e cumprindo com os seus direitos de cidadania. Veja-se de seguida o que pensam e 

afirmam os entrevistados deste estudo sobre o referido. 

 

6.2.1. Reflexão sobre o significado da existência de “projecto(s)” e de um fio 

condutor para o futuro, num percurso de reinserção social 

Significado atribuído 

Retomar/recuperar o tempo perdido  

E1 – «No meu caso, sinceramente, não havia muito a trabalhar... Foi mais um retomar, tendo havido uma 

interrupção...» 

E6 - « É também o ter sentido que perdi muitos anos a fazer uma coisa que não devia ter feito… Mais a vontade 

de querer recuperar isso tudo o que perdi… Aceitar o facto de isso ter acontecido e saber que também há um lado 

bom no meio disso tudo… Veio a experiência, veio o conhecimento e agora é tentar recuperar o tempo perdido e 

daqui a 5 anos dizer que consegui também estas coisas, um bocadinho mais tarde porque perdi estes anos a fazer 

isto, mas acabei por conseguir porque acho que estava destinado a consegui-las… Não é destinado, é que tinha as 

capacidades para conseguir… Acreditava nisso.» 

E1 considera que no seu caso não foi necessário delinear nenhum projecto de reinserção 

social ou de vida, pois esse já existia. Houve uma pequena interrupção necessária à fase inicial 

da recuperação da toxicodependência, mas para a reinserção social efectiva só foi necessário 

proceder à retoma do seu projecto de vida. Esta situação só se poderia verificar numa pessoa 

que não atingiu efectivamente a situação de exclusão social, tal como noutros casos presentes 

neste estudo. Para E6 o retomar o caminho e o percurso interrompido significaria também 

recuperar o tempo perdido. 

 

Fio condutor 

Princípios/valores/modos 

E1 – «Aquilo que eu considero que é mais importante na minha personalidade, na minha forma de estar e que me 

apercebi, que no programa, para além de outras coisas (…) me garante alguma segurança cá fora sem 

comportamentos de risco, é o facto de eu ter os meus princípios, os meus modos... São os meus valores que me 

mantêm à tona. Eu se perder alguns desses valores, vou consumir outra vez. Não tenho a mínima dúvida. Esse é 

um aspecto fundamental! São os meus valores.» 

O fio condutor de todo o projecto de vida de E1 e que nunca chegou a ser interrompido, 

conforme foi referido anteriormente, é constituído pelos seus princípios, valores e atitudes para 

com os outros. Foram estes a trave mestra de todo o percurso de retoma, da sua reinserção 

social. 
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Cumprimento de um projecto 

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 (…)». 

Ao contrário do referido por E1, para E3 a existência e cumprimento de um projecto de 

reinserção social por si elaborado e trabalhado ao longo do programa terapêutico foi 

considerado um fio condutor fundamental. A situação presente, considerada pelo próprio como 

a concretização de algo, foi a pensada e projectada por si ao longo do seu percurso. 

 

“O aqui e agora!” 

E4 – «(…) quando fiz o programa havia até um lema que é “O aqui e agora”, que significa que o importante, 

quando se entra no programa é centrarmo-nos no momento preciso, ou seja, “o aqui”, o local onde estamos e “o 

agora”, o momento preciso em que estamos. Ou seja, o importante é centrarmo-nos na realidade que nos trouxe 

ali e viver o momento presente que é a vontade de, digamos, fazer o corte com o passado.» 

Para E4 o lema aprendido, apreendido e vivido a partir do início do programa 

terapêutico, “O aqui e agora”, serviu-lhe como fio condutor para todo o percurso de reinserção 

social. Ajudou-o a concentrar-se na mudança que estava a viver, cortando com o passado e 

permitindo abrir espaço para pensar o futuro, a partir do presente. 

 

Acreditar em si e no projecto 

E5 – «Quando é que eu comecei a acreditar nisso? De que podia mudar de vida?... Não sei... Talvez a meio da 

comunidade [2ª fase].... Só a meio da comunidade comecei a acreditar que era possível. Pelo menos comecei a 

ter... a visualizar algo… (…) A minha auto-estima estava verdadeiramente em baixo... Eu não acreditava em nada! 

(…) Para mim não, era impossível... A minha auto-estima estava num caos. Foi então mais ou menos a meio da 

comunidade que comecei a elaborar objectivos para o meu futuro... Pelo menos a acreditar neles um 

bocadinho...». 

E6 - « Não desistir… Não querer desistir. E acreditar que posso fazer…» 

 

Para E5, o que lhe serviu de fio condutor ao longo do percurso de reinserção social, foi o 

começar a acreditar em si, a partir da 2ª fase do programa terapêutico. A partir do momento 

referido tornou-se possível o delinear e acreditar na concretização de alguns objectivos para o 

futuro, ou seja, de um projecto de vida para o futuro. E6 seguiu uma linha de pensamento 

semelhante, mas menos dependente de um programa terapêutico ou seja, com uma vontade 

própria muito forte. 
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Projecto/sonho/meta (fio condutor) 

 É deveras interessante verificar a coerência do pensamento de E7 em que quando se 

aborda a questão do fio condutor do projecto de reinserção social, o mesmo o transforma numa 

questão de meta a atingir, fruto de um sonho e consequente projecto de vida que sempre teve. 

E7 - «Tinha esta meta e se não atingisse esta meta, se as coisas normalmente não progredissem ou não houvesse 

aquele progresso que desejava, escusava de estar aqui por nada…(…) De certa forma o meu sonho e aquilo que 

eu queria sempre tive. Eu gosto e sempre gostei do meu trabalho… Já antes de ir para a comunidade trabalhava 

nisto… E era o meu sonho trabalhar nisto e fazer os meus próprios trabalhos… apresentá-los e essas coisas 

todas…»  

 

Não tinha projecto nenhum 

E8 - «Não… Só sabia que lá ia estar todo o tempo fechado. Nem esperava sair de lá muito cedo. Não tinha ideias 

para o futuro, nada, nada… O que queria era sair daqui e sinceramente, quando entrei para lá, eu estava 

confiante de que ia entrar para lá e que ia ter muito sucesso, muito sucesso mesmo! Eu sabia que se ficasse lá 

muito tempo e com a ajuda das pessoas ia conseguir! E consegui! (…) Só comecei a pensar mesmo no meu futuro 

aos 7 ou 8 meses, não sei… » 

 E8 foi o único que assumiu não ter nenhum projecto delineado inicialmente, justificando 

que o mais importante para ele era estar afastado do acesso à droga e da sua zona de residência. 

Mais tarde, quando já se encontrava estabilizado dos consumos é que começou a pensar no seu 

futuro e a fazer planos para a vida. 

 

6.3. Participantes na elaboração do “projecto” de reinserção social 

Os participantes e respectivos papéis no âmbito dos percursos de reinserção social são 

eleitos neste ponto de análise, onde se procede à compreensão da sua efectiva importância nas 

vidas das pessoas entrevistadas nesta investigação, e no cumprimento de alguns dos objectivos 

delineados. 

 

Conforme foi referido na abordagem teórica desta dissertação, o envolvimento das 

próprias pessoas em recuperação, da família ou outros elementos significativos, como apoio de 

referência em todos nos processos de ajuda, no que se refere às disfunções de relacionamentos, 

à reinserção na rede social da comunidade de origem ou de acolhimento, bem como integração 

sócio-profissional ou “transição ao trabalho” são considerados como pressupostos fundamentais 

pelo próprio IDT (1997). 
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6.3.1. A importância atribuída aos papéis desempenhados pelos sujeitos 

intervenientes 

É também um ponto nuclear a análise e compreensão da influência dos papéis 

desempenhados pelos sujeitos ou actores intervenientes nos percursos de reinserção social que 

são objecto do presente estudo. Muito mais do que todas as orientações normativas e culturais 

que possam ter alguma influência nas atitudes e acções sociais dos indivíduos, o nosso interesse 

recai na percepção e compreensão da influência das interacções e relações sociais ao nível 

subjectivo de cada sujeito interveniente no processo (Dubet, 1994). Para uma abordagem 

sociológica orientada para a acção, a compreensão das acções e interacções que se desenvolvem 

ao longo da evolução de um percurso de reinserção social torna-se marco a atingir, de acordo 

com Dubet (1994), Strauss (1992) e os próprios objectivos da presente investigação. 

 

Não há dúvidas de que o principal agente activo dos percursos de reinserção social é o 

próprio indivíduo que o vive na sua pessoa a experiência em que está envolvido. O percurso 

inicia-se, ou não, com a ajuda de uma qualquer instituição, mas o ponto nuclear do trabalho de 

mudança centra-se no próprio e nas suas interacções sociais, que vão ocupar grande parte dos 

contextos espaciais e temporais de todo o percurso. 

 

Sujeitos intervenientes e papéis desempenhados 

Família e outros 

E2 – «Tinha acompanhantes… (…) Foi a família, amigos, tinha amigos, 6 ou 7, que eram meus acompanhantes… 

(…) Eles sempre foram meus amigos, mas no tempo dos meus consumos eu é que os abandonei...». 

E7 - «Sempre tive o seu apoio, sempre me ajudaram, sem dúvida nenhuma.(…) Também tive muito a ajuda do meu 

pai, dos meus amigos e dos meus irmãos! (…) e sempre tive o apoio de toda a gente. Da minha família, dos meus 

amigos, daquelas pessoas que me apoiavam e estiveram comigo nesses momentos, foram uma grande base, uma 

grande ajuda, um suporte de base. (…) Claro que com aqueles receios naturais próprios de uma família, vamos 

tentar fazer bem aquilo, os caminhos que estávamos a pisar, onde nos estávamos a meter… Se valia a pena… Mas 

eu também tinha a certeza e a convicção de que sabia o que queria… E eles [família] nunca foram lesados em 

nada! Eles estavam sempre lá quando era preciso…» 

 

E2 e E7 foram os entrevistados que fizeram referência a uma diversificada rede de apoio 

de pessoas, como tendo intervido e desempenhado papéis de diversa ordem ao longo dos seus 

percursos de reinserção social. Para eles, tanto a família como os amigos ou acompanhantes do 

projecto tiveram um papel igualmente importante. 
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Mãe 

E1 – «(…) o papel realmente mais importante de todos foi o da minha mãe! Ajudou-me não só em termos 

familiares e afectivos... (…).(…) é uma pessoa que gosta muito de mim...(…) ela sempre esteve no meu lado... E 

embora sofresse muito (…). (…) eu massacrei a minha mãe com tantos problemas (…). a minha mãe ajudou-me 

em termos afectivos e financeiros...».  

E5 – «A minha mãe, sem dúvida! (…) a minha mãe estava sempre ao lado...». 

E6 - « A minha mãe e o meu irmão. O resto do mundo não chega lá perto. Sei lá, não consigo saber o que seria o 

dia de hoje se não houvesse a minha mãe e o meu irmão. Apesar de sentir que está na pessoa ter força de vontade 

e… A minha dúvida é se essa força de vontade existiria se eles não existissem… (…) E essa maturidade do meu 

irmão e a segurança da minha mãe, as qualidades que eu vejo num e noutro é que também me dão motivação e 

apoio.» 

 

Para E1, E5 e E6 foram as mães as pessoas que maior importância foi atribuída, pelo seu 

papel desempenhado ao longo do processo, estando sempre presente ao longo de todos os 

percursos, pela segurança, pela motivação e apoio demonstrados. 

 

Pai 

E1 – «(…) Apesar de tudo e sobre o meu problema de toxicodependência ele sempre se preocupou muito, é meu 

amigo, pronto, etc... Mas também nunca soube demonstrá-lo muito bem.(…) E portanto o pai não tem um papel 

assim activo...». 

No lado inverso da mesma questão, quase ninguém fez referência aos papéis 

desempenhados pelos pais, a não ser E1 que falou dele, mas sem grande entusiasmo e referindo 

que o mesmo quase não teve papel de relevância no percurso terapêutico. 

 

Filhos 

E4 – «(…) foram os meus filhos, o Hugo e o João. Porque... portanto, eu fui para a “Comunidade” mais ou 

menos ao fim de 2 meses comecei a sair... Ia à Maia para estar com eles... Portanto, eu logo na 1ª saída assumi 

perante eles a culpa por tudo aquilo que eu fiz, pelo que os fiz passar, pela realidade que eles têm actualmente, que 

seria diferente se eu não tivesse tido esse trajecto, não é... Eles, digamos reafirmaram isso... Devolveram-me, 

confirmaram que passaram por isso por minha causa...Mas disseram-me que o importante era que realmente eu 

mudasse e que voltasse a ser o pai que realmente já tinha sido para eles... Eles também viram-me de um modo 

diferente...(…) Portanto eles viam o pai com uma outra atitude... e portanto para eles era importante que eu 

voltasse a ser o homem responsável que já tinha sido... E portanto, isso foi importante...Por outro lado, verificar 

também que a Fernanda acreditava que eu era capaz, se quisesse que era realmente capaz.» 

E5 – «O meu filho, embora ele fosse pequenino (…)».  
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E4 e E5 deram um grande valor às figuras e papéis desempenhados pelos seus filhos, 

apesar de no caso de E5 ser um recém-nascido. No caso de E4 foram um factor de enorme força 

e motivação no seu processo de mudança. O mesmo se pode dizer do filho de E5, se bem que 

ele tenha tido uma importância mais relevante que os de E4, na fase inicial, no momento-chave 

em que E5 decidiu enveredar pela recuperação. 

 

Irmãos e irmãs 

E1 – «O meu irmão teve um papel importante... (…) o meu irmão também me ajudou em termos afectivos, de 

apoio. (…) ele também me ajudou bastante, também me apoiou durante o programa todo... E até a minha cunhada. 

(…) partilhei com ele sobre as dificuldades e problemas...». 

E1 – «(…) não quero deixar de referir o papel da minha irmã na minha recuperação... (…) a minha irmã era uma 

pessoa muito afectiva e sempre gostou muito de mim, apesar dos problemas todos (…).(…) Teve um papel muito 

importante, portanto ajudou-me muito, mesmo muito em termos pessoais...». 

E2 – « (…) mas a minha irmã, o meu irmão tiveram um papel primordial...(…) mais importante foi a minha irmã 

mais nova. Essa foi sempre... também era a que... quando ia para casa dos meus pais era a que estava a viver com 

eles e me acompanhou mais de perto. E a minha irmã e o meu irmão a seguir, com umas picardias aqui e ali, 

começaram a acreditar em mim outra vez... Mas essa irmã e irmão vinham comigo aqui até Braga e tudo... 

Deram-me muita força.» 

E4 – «O meu irmão, onde eu ia, verificar também que ele estava satisfeito por eu estar a lutar por isso...». 

E5 – «A minha irmã, o meu irmão (embora estivesse um bocadinho longe, está em Lisboa)... Mas tinha sempre o 

apoio dele. E quando ele vinha cá ao Norte tinha o apoio dele... A minha irmã, praticamente todos os fins-de-

semana estava com ela...». 

E6 - « A minha mãe e o meu irmão. O resto do mundo não chega lá perto. Sei lá, não consigo saber o que seria o 

dia de hoje se não houvesse a minha mãe e o meu irmão. Apesar de sentir que está na pessoa ter força de vontade 

e… A minha dúvida é se essa força de vontade existiria se eles não existissem… (…) E há aqui o pormenor de o 

meu irmão ser mais novo do que eu! É 4 anos mais novo do que eu… E é uma pessoa muito madura! Também 

desenvolveu-se à maneira dele … E essa maturidade do meu irmão e a segurança da minha mãe, as qualidades 

que eu vejo num e noutro é que também me dão motivação e apoio.» 

E7 - « De todas as pessoas que me apoiaram foi sobretudo a minha irmã quem teve o papel mais importante, mas 

todos os meus irmãos de uma forma geral me ajudaram imenso. Sempre fomos muito generosos uns com os outros. 

É claro que os papéis mais importantes no meio disto tudo, foram as minhas 2 irmãs. Tanto a L. como a D.. Falo 

mais da L. porque vive comigo… E é a nº 1… Quando preciso de alguma coisa é ela que está sempre presente em 

1º lugar.» 

E8 - « Tenho um irmão e uma irmã. Todos eles também me apoiaram. A minha irmã São é que ia sempre com o 

meu pai lá à Comunidade.» 
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Os papéis desempenhados pelos irmãos de E1, E2, E4, E5, E6, E7 e E8 foram 

considerados muito relevantes, sendo contudo, uns mais que outros. Mas só E3 desvalorizou de 

forma notória o papel do irmão, apesar de este ainda o ter apoiado nalguns momentos. 

E3 - «Nem mesmo o meu irmão, somente na fase final para ajudar no aluguer do apartamento... mas o seu papel 

foi sempre de alguém afastado do processo... Foram sem dúvida os amigos que desempenharam o papel mais 

relevante.» 

 

Tio 

E2 e E3 focaram os papéis dos tios, sendo que para E2 foi o tio quem lhe deu a conhecer 

o Projecto Homem e o encaminhou e para E3 o tio teve um importante papel no que se refere à 

transição para o trabalho. 

E2 – «Isto até foi um tio meu que está em Lisboa... Ele vem muitas vezes a Braga, tem até uma vivenda e trabalha 

muito por aqui em Braga...». 

E3 – «(…) eu tinha um “tio” que tinha uma fábrica de construções em cimento e(…) [na altura deu-lhe 

emprego].» 

 

Avó 

E3 – “A minha avó tinha-me deixado uma conta no banco com uns títulos... Portanto, tinha a minha vida 

assegurada ao nível monetário para alguns tempos e com condições para uma reinserção social... (…) …tive só o 

apoio da minha avó, que me sustentava o tabaco e produtos de higiene (…). Claro que a minha avó sempre olhou 

para mim de outra maneira, de uma maneira ou de outra sempre acreditou em mim...» 
Só E3 faz referência ao papel de sua avó… Desde o grande apoio económico-financeiro 

concedido após a fim do cumprimento de uma pena de prisão até ao mesmo e permanente apoio 

ao longo de todo o programa terapêutico. De acordo com E3 é de referir o facto, de ele ter 

sentido na avó como alguém que sempre tinha acreditado na sua recuperação. 

 

Famílias de Acolhimento e Altas-Terapêuticas 

E3 – «(…) famílias de acolhimento, grande parte delas de pessoas que tiveram “alta terapêutica” e outros 

terapeutas. (…) eles gostaram de estar comigo, tive lá o 2º e o 3º fim-de-semana, depois conheci os amigos deles... 

E depois na minha reinserção social foram eles, os amigos deles, alguns “altas-terapêuticas». 

E3 – «Foi graças aos “altas-terapêuticas” e amigos deles que a minha reinserção social foi para a frente.» 

 

Uma das peculiaridades do Projecto Homem verifica-se numa estratégia utilizada para 

colmatar a inexistência ou impossibilidade do apoio ou suporte familiar de pessoas que 

cumprem projectos terapêuticos. Referimo-nos às famílias de acolhimento e aos “altas-
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terapêuticas” que são constituídas por pessoas que cumpriram o programa até ao fim e que se 

encontram reinseridas socialmente. Para E3 constituíram uma excelente porta de entrada para a 

sociedade bracarense, para a conquista de novas amizades e tudo o que por arrasto possa surgir 

e que é fundamental para a reinserção social. 

 

No caso referido e em situações comuns, onde a falta de apoio social informal ou 

isolamento social são mais graves, uma das soluções passíveis de implementar passa por um 

maior apoio social ao nível formal, das próprias instituições de recuperação de pessoas com 

problemas de toxicodependência.  

 

Amigos e outros 

E1 – «Em termos de amigos, tive o apoio de alguns amigos... Pessoas que eu considerei amigas e que me 

ajudaram muito... Afectivamente ajudaram-me... (…)». 

E2 – «(…) depois ainda vinham a grupos e às reuniões (...) senti um forte apoio deles... (...) Seja como 

acompanhante ou (...) faziam aquilo que podiam... (…) Vieram cá a Braga de propósito... só ai senti que eles 

realmente... prontos... estavam interessados em ajudar-me e ajudaram-me bastante. Às vezes ao fim de semana 

quando ía à aldeia ía sempre tomar um café com eles... Não estava só com a família... saía também com 

amigos...». 

E3 – «Foram sem dúvida os amigos que desempenharam o papel mais relevante.» 

E5 –  «(…) e as minhas amigas, principalmente duas da altura que continuam a ser minhas amigas...». 

E7 - « O arquitecto que fez o projecto para esta parte da casa não me levou dinheiro… tive aí muita gente que… 

conhecimentos que tinha… outras coisas… claro que tudo isso me ajudou muito… tive muitos amigos que me 

ajudaram nas obras que fiz aqui… nas pinturas que fiz, nas madeiras que pus, tudo! Houve muita gente que me 

ajudou e que me continua a ajudar… Todas essas coisinhas é que me ajudaram a estar aqui hoje. (…) Ninguém 

consegue ser alguém se estiver sozinho neste mundo…» 

E8 - « Foi a Cristina, porque descobriu que eu tinha recaído. Ela andou sempre, sempre em cima de mim para 

ver se eu consumia. E eu nunca lhe escondi nada! (…) A Cristina ajudou-me mesmo muito! (…) Depois de eu ter 

saído de lá, a pessoa que me ajudou mais, mesmo, sinceramente, se não era essa pessoa que me deitava a mão na 

altura, sinceramente, foi a minha amiga Cristina. A Cristina andava sempre em cima de mim, controlava-me 

fazendo EMIT’s (análises à urina para detectar consumos de drogas), conhecia-me bem (…).Depois o outro casal 

amigo de lá do Porto também me vieram ajudar.» 

E8 - « O meu actual cunhado, o presidente da Junta de Freguesia. Eu estive muito tempo na casa dele. Andava 

sempre comigo. Foi ele que me meteu no CAT Braga. Na altura não havia vagas, estava sempre cheio! Ele meteu-

me uma cunha para eu entrar. (…) Mas agora o meu cunhado ajudou-me muito. Levou-me para casa dele, 

ajudava-me, ia-me buscar à Comunidade, levava-me a passear, e testemunhou a meu favor no processo do 

tribunal, o mecânico também… Sem a ajuda destas pessoas todas que referi não teria ido a lado nenhum! » 
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Somente E4 e E6 não atribuíram papéis de relevância aos amigos no seu processo de 

recuperação e de reinserção social. De resto, todos os outros entrevistados encontraram nas 

amizades forte ajuda, sendo de destacar o caso de E2 em que os seus amigos se predispuseram a 

assistir periodicamente a reuniões no Projecto Homem, o que é uma iniciativa admirável de 

solidariedade. E7 e E8 valorizaram de forma destacada os papéis dos amigos, que eram e são 

numerosos e muito importantes nas suas vidas. 

 

Ao nível microssociológico, as amizades referidas pelos entrevistados têm uma decisiva 

influência positiva nos percursos de E1, E2, E3, E5 e E7. Constituem um factor protector, de 

auxílio e apoio ao longo dos percursos de reinserção social. 

 

Advogado 

E1 – «Tive um belíssimo advogado, uma pessoa muito culta e também muito boa... Ajudou-me muito». 

Mais uma situação peculiar de E1, referindo-se ao seu advogado com rasgados 

permanentes elogios, um dos quais como tendo sido uma pessoa que o ajudou muito no seu 

percurso de reinserção social. 
 

Contabilista 

 Tal como o papel do advogado atribuído por E1, também E7 atribui papel de 

importância semelhante a E7. 

E7 – «Também acho que um protagonista que me ajudou foi o meu contabilista… Ele foi bom no que fez… 

Paguei-lhe o projecto sem saber se iria ser aprovado ou não… Mas foi porque acho que me explicou sempre bem 

tudo, todos os parâmetros, todos os pontos, o que eu é que tinha que fazer, o que não tinha que fazer… E acho que 

isso foi meio caminho andado… Esses profissionais sabem bem o que é preciso e como fazer bem as coisas…» 

 

Equipa Terapêutica 

E1 – «(…) a Sara e outros terapeutas, mas mais a Sara deram-me muito, sempre estiveram disponíveis para 

mim, para me ouvir...». 

E4 – «E depois toda a equipa terapêutica que sempre me apoiou e sempre me incentivou...». 

E7 - «No início foram todos os profissionais que trabalhavam na C. T. do Meilão… Com a ajuda e credibilidade 

que de certa forma também senti, acreditei. E é assim, foi muito importante porque o que custa mais é o 1º passo. 

E eles fizeram-me acreditar de certa forma… Eu sonhava muito ir para Barcelona [para fazer um curso de 

formação profissional na área dos vitrais] e nunca pensei que isso fosse possível. Com a ajuda da C. T. Meilão isso 

foi possível.» 
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Apesar de a equipa terapêutica estar presente de forma activa e permanente em todos os 

percursos de recuperação e reinserção social, só E1, E4 e E7 focaram o seu papel como tendo 

sido primordial para os seus percursos. É óbvio que para todos os outros entrevistados o mesmo 

se terá passado, na medida em que nenhum projecto terapêutico poderá funcionar sem uma 

equipa de profissionais multidisciplinar permanente e competente. 

 

Todos 

E2 – «Todos de uma forma geral.» 

E2 acaba por afirmar que todas as pessoas mencionadas tiveram papéis fundamentais ao 

longo de todo o seu percurso. 

 

 Em todos os sujeitos (e respectivos papéis) intervenientes relatados pelos entrevistados 

verifica-se que as interacções pessoais face-a-face constituem em si, uma das bases 

fundamentais dos percursos de reinserção social, ou não fossem elas também, a base de toda a 

estrutura social, de acordo com Giddens (2002). 

 

 As necessidades de interacção social, corroboradas também por Amaro (s.d.) são 

imprescindíveis para se sair de um processo de exclusão social. Na parte teórica deste trabalho, 

o autor referido apresentava um processo de dupla “interacção positiva” entre os indivíduos 

excluídos e a sociedade envolvente. Nessa dupla “interacção positiva” há as pessoas que se 

tornam cidadãos plenos e há a sociedade que favorece o acolhimento da cidadania. No primeiro 

caso estamos perante aquilo que se designa de inclusão social (numa perspectiva de iniciativa 

micro-social) e no segundo, estamos perante a inserção social (numa perspectiva de iniciativa 

macro-social). Estas duas vertentes de interacção são complementares entre si e encontram-se 

presentes ao longo de todos os percursos de reinserção social abordados, constituindo-se, na 

opinião de Amaro (s.d.), como processos de integração proporcionados pela sociedade. O 

trabalho de base para a integração na sociedade consiste na vivência de situações de interacção 

de “interdependência positiva (solidariedade)” e em situações de conflitualidade (com base no 

confronto e na tensão) (ibidem). 

 

 As redes e mecanismos de reinserção social e as interacções desenvolvidas têm sempre a 

presença de duas dimensões de referência – a micro e a macro-social. Todos os elementos, 

agentes ou sujeitos-chave do processo como os referidos neste ponto, se podem compreender 

quanto à sua importância e papéis desenvolvidos através da análise realizada. 
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6.4. “Transição ao trabalho” 

O conceito de “transição ao trabalho” analisado teoricamente na primeira parte desta 

dissertação engloba, segundo Casal (1997: 122), uma complexa rede articulada de processos de 

formação, inserção profissional e emancipação familiar, ou seja autonomia económica e social, 

características estas, inerentes e necessárias em qualquer percurso de reinserção social. 

 

A “transição ao trabalho” é encarada sobretudo como um dos meios para atingir a 

autonomia económica, que por sua vez permite o regresso à cidadania activa dos que vivem 

percursos de reinserção social.  

 

Será conveniente referir que, apesar de inerente à reinserção social, a “transição ao 

trabalho” no que se refere aos entrevistados desta investigação foi uma componente nem sempre 

com necessidade de grande intervenção de terceiros (profissionais que intervêm na 

problemática) e preocupação por parte dos próprios entrevistados. Tal se explica com base no 

contexto económico-social de cada um, nomeadamente no que se refere a competências 

pessoais e sociais, que importa compreender, nomeadamente ao longo destes pontos e sub-

pontos de análise e discussão. 

 

6.4.1. Fases de preparação, momentos decisivos e respectivos significados atribuídos 

pelos participantes no estudo 

Fase de Reinserção 

Experiências de formação e desenvolvimento de competências 

E1 – «Não. Primeiro porque não precisava... Por outro lado, o curso de formação profissional... Havia 2 cursos 

na comunidade, um era de culinária que eu frequentei mas não liguei muito àquilo, sinceramente... Gosto de 

comer, mas o cozinhar não é o meu forte... É assim, eu fui para o curso de inglês por refúgio... Fui por 

necessidade... Fui porque (…) queria ocupar o tempo no curso em vez de estar ocupado noutras coisas cá fora... 

Mas de resto isso não foi importante…». 

E3 – «Foi na segunda fase do programa, é ai que se começa a pensar mais... Depois aqui na reinserção (3ªfase) é 

que temos de nos por de pé e mostrar aquilo que aprendemos (…). Paralelamente ao trabalho, também frequentei 

este ano um curso para ter o 9º ano completo, a Certificação e Revalidação de Competências numa escola...». 

E4 – «E a primeira coisa que me apareceu foi um curso de formação profissional, com a duração de 10 meses, a 

começar em Março, portanto, eu comecei a procurar em início de Fevereiro de 2004 e no final de Fevereiro 

arranjei esse curso... (…). Era o curso de “Gestão de Redes de Informática”. (…) o facto de eu ter começado o 

curso de formação profissional de Marketing, Relações Públicas e Publicidade que acaba hoje...». 
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E5 – «Eu estava em Reinserção há um mês e consegui arranjar uma formação financiada em Gestão de Recursos 

Humanos...». 

E7 - «[Sobre a experiência de formação em Barcelona] Sim, aconteceu aos 8 meses e foi para mim como que para 

me dizerem que afinal era possível… e que me fez sentir muito bem. Transmitiram-me muita confiança… Talvez se 

em vez de ir para Barcelona, tivesse ido para os meios onde tinha estado antes, ai de certeza que recaia… Mas ali 

não, o meu objectivo era outro…» 

 

Há algumas diferenças quanto à importância atribuída à formação profissional presentes 

nestes quatro comentários. E1 fala-nos de cursos de formação que decorreram ao longo do 

internamento na comunidade terapêutica (2ª fase do programa) e que se encontravam 

relacionados com o ensino de competências básicas para cada indivíduo como a culinária e o 

inglês (referidos por E1) e ao mesmo tempo necessárias a uma autonomia na sua vida futura. 

Para além de não serem obrigatórios, E1 frequentou um curso para se refugiar de outras 

actividades e não lhes deu qualquer importância. De qualquer forma, pensamos que algum 

benefício dessa formação ter-lhe-á ficado ao nível das suas competências pessoais e como tal, 

como um pequeno contributo para a sua reinserção social. 

 

Já para E3 o curso de formação profissional fez parte do seu processo de reinserção 

social e foi uma porta importante de entrada para a “transição ao trabalho”. Mas referiu-se 

sobretudo ao curso de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (R.V.C.C.)24. 

 

Para E4 e E5 a formação profissional adquiriu uma importância muito grande não só 

pelo enriquecimento das suas competências profissionais e também pessoais, como também 

foram portas de entrada no mundo profissional. Para E4 as duas formações realizadas 

permitiram reforçar os seus vínculos profissionais e melhorar as suas prestações nas empresas 

para onde trabalhava e para E5 foi a partir do curso de formação profissional que realizou, que 

se abriram as portas ao seu actual emprego, como formadora. 

 

Para E7 a confiança que lhe foi atribuída aos 8 meses de internamento para fazer um 

curso em Barcelona foi como que uma “prova dos 9” para testar o cumprimento dos seus 

projectos e sonhos. 

                                                 
24 Trata-se de um novo sistema de aprendizagem que identifica as competências que as pessoas vão adquirindo por 
vias não-formais e informais de aprendizagem, tornadas instrumentos de reforço e de facilitação da qualificação 
escolar e profissional da população adulta. Assegura em simultâneo a valorização e auto-valorização das pessoas. 
Este sistema permitiu abrir novas perspectivas para cada adulto, que viu novas oportunidades surgirem no âmbito 
de novos processos de educação-formação ao longo da vida (ANEFA, 2001). 
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É normal, que para pessoas que viveram um período das suas vidas de exclusão e 

marginalidade, que exista a necessidade de (re)aquisição ou aquisição de competências sociais, 

culturais e profissionais. Neste sentido, diversos tipos de formação pessoal e qualificação 

profissional estão presentes nos percursos de reinserção social e programas de recuperação de 

toxicodependentes. Pode-se considerar assim, como uma componente fundamental de todo o 

trabalho de reinserção social e daí, a sua presença em qualquer programa ou projecto 

institucional com intervenção nesta problemática. 

 

Desemprego 

E1 – «Tive 4 meses desempregado. Depois lá consegui arranjar uma colocação numa escola de arte floral em V. 

N. de Gaia, na qual o meu irmão é director... Eu já estava exausto, pois sempre trabalhei na vida e estava 

desempregado.» 

Conforme já foi referido anteriormente, o desemprego não foi uma contrariedade que 

tenha marcado presença importante nas vidas dos entrevistados, pelo que poucos fizeram 

referência ao mesmo neste ponto. E1 esteve efectivamente 4 meses desempregado, com um 

subsídio de desemprego acima da média. Paralelamente foi um período importante para a sua 

recuperação de dependência de drogas. E quando começou a procurar trabalho, o seu irmão 

ajudou-o, dando-lhe um lugar numa das suas lojas. 
 

Regresso à escola 

 Como experiência de desenvolvimento de competências pessoais e parte integrante do 

percurso de reinserção social de E6, verificou-se o único caso de regresso à escola e retoma dos 

estudos interrompidos, neste caso numa área específica de formação (artes gráficas), no ensino 

secundário. 

E6 - « (…) comecei por ir às aulas de noite» 

 

Transição para o trabalho 

Embora sem grandes necessidades de intervenção e apoio por parte de técnicos, 

instituições e entidades externas, a “transição ao trabalho” a partir da 3ª fase do programa 

terapêutico, foi uma realidade que ocorreu com todos os entrevistados. 

E1 – «Pronto, eu quando saí... a última fase de reinserção, nós estamos cerca de 15 dias a 1 mês em regime de 

internato... Depois fazemos a restante fase de reinserção já em casa... e a trabalhar... Uns a procurar trabalho, 

outros se tiverem trabalho, a trabalhar... E eu vim para a minha empresa (…) No meu caso, sinceramente, não 

havia muito a trabalhar... Foi mais um retomar, tendo havido uma interrupção...». 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 107/165

E1 – «Ainda sobre a parte profissional, ainda hoje estou a recuperar o que perdi... Não tenho neste momento as 

condições que já tive no passado... Estou a recuperar... Como eu disse estive 6 meses na empresa e fechei. Depois 

fui trabalhar com o meu irmão em Gaia. E depois tive esta oportunidade de negócio, através de um rapaz da 

Póvoa de Varzim que me quis vender esta empresa de tabaco (…).» 

Através dos dois excertos de entrevista de E1 pode-se verificar que a transição (ou o 

retomar) ao trabalho passou por diversos momentos distintos, de acordo não só com o 

estabelecido no programa terapêutico, mas também com as exigências do contexto sócio-

económico e familiar de E1. Sendo empresário antes do internamento, apenas teve que retomar 

a sua actividade, embora numa perspectiva de fracasso profissional, para encerrar a sua 

empresa. Posteriormente e graças ao apoio do irmão, conseguiu um emprego temporário e mais 

tarde (num curto espaço de tempo) retomou a sua actividade de empresário. 

 

E2 – «Foi quando entrei na fase de reinserção do Projecto Homem que comecei lá a trabalhar... (…) Foi na fase 

do programa de reinserção, comecei a procurar trabalho. (…) já trabalhava há muito tempo como carpinteiro e 

tudo...». 

E3 – «E eu comecei numa 6ª feira à procura de emprego e na 2ª feira seguinte já estava a trabalhar... Também 

aceitei qualquer coisa... Então na sexta fui ao Centro de Emprego de Braga (…) Acabei em pouco tempo por 

arranjar emprego na fábrica em que estou agora... Quando isso aconteceu já estava muito perto de ter a “alta-

terapêutica”, que aconteceu passados 2 meses de ter entrado para o novo emprego... Pronto, depois fui para ali... 

Não vou dizer que é aquilo que quero para a vida... Mas prontos, estou ali...(…) Sim, o facto de ter arranjado lá o 

meu 1º emprego na fase de reinserção social foi de facto muito interessante. Permitiu-me autonomizar-me, fui 

viver para um apartamento com outro utente. (…) O emprego da telepiza também foi com conhecimentos de um 

amigo. (…) estou muito contente com estes... [referindo-se aos empregos que possuía no momento da entrevista]». 

E4 – «Eu vim [na 2ª vez] com a firme intenção de... digamos, procurar trabalho preferencialmente na minha área, 

na área comercial... mas não limitado a isso... (…) Vim com a firme intenção de arranjar trabalho.» 

E5 – «Para mim, o principal factor facilitador do meu percurso de reinserção foi o trabalho... (…) Acabei o 

estágio do curso e comecei logo a trabalhar, no mesmo sítio. (…)  Surgiu uma vaga na altura e fiquei logo lá a 

trabalhar. Estiveram lá duas pessoas antes de mim, no espaço Internet, desistiram e fiquei eu. É uma IPSS, 

Instituição Particular de Solidariedade Social... Tem infantários, tem creches...(…) Foi sempre a andar! Eu por 

acaso tive sorte! Por acaso tive... Não sei se foi só sorte... tá bem... Nós é que temos a mania de dizer que foi 

sorte... Tem também a ver com as provas que nós demos, não é? Porque se eu tivesse realizado um estágio que não 

prestasse de certeza que não tinha ficado, não é? Digo eu... faz sentido, não é? A sorte também não cai... Vamos lá 

a ver, até pode acontecer, até pode ter acontecido, mas eu não me acredito que tenha sido só o factor sorte... teve 

outras coisas...Não é? Eu nunca faltava, nunca chegava atrasada, fazia as coisas, era uma pessoa disponível, 

tenho a certeza que isso contou...» 
E6 - «Foi já lá dentro… Vinha trabalhar… Saía de manhã para ir trabalhar e vinha ao fim do dia… (…) ao final 

do tratamento é que arranjei trabalho de “telemarketing”. Depois quando saí continuei nesse trabalho… que 

durou pouco tempo…» 
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E8 - «Eu sempre tive emprego. Já quando fui para a Comunidade, eu tinha emprego. Depois deixei de trabalhar 

para ser internado. Recomecei a trabalhar dentro da Comunidade aos 7 ou 8 meses no meu antigo patrão. Ele ía-

me buscar e trazer… Depois até eu já trazia a carrinha!» 

E2, E3, E4, E5,E6 e E8 abordam o momento da “transição ao trabalho” de acordo com o 

programa terapêutico. E sem dúvida que nenhum deles teve dificuldades em arranjar trabalho. 

Todos se encontravam contentes com as possibilidades conseguidas e que no caso de E3, até 

tinha 2 trabalhos. É de realçar a afirmação de E5, onde disse que o trabalho teve uma enorme 

influência no seu percurso de reinserção social, nomeadamente pela integração social no seio da 

comunidade e porque lhe permitiu alguns rendimentos essenciais para a sua autonomia e do 

filho. Para alguém que possuía uma auto-estima muito baixa, são curiosas as afirmações 

proferidas sobre o facto de não ter sido uma questão de sorte, mas sim devido às suas 

capacidades, competências, bom desempenho e assiduidade no âmbito do estágio as razões pelo 

que justificaram a sua escolha para o actual emprego. E no caso de E8, que refere que sempre 

teve emprego, destaca-se aqui um sentimento de auto-confiança e segurança em relação a este 

pormenor. 

 

Conforme se verificou pelos excertos de entrevistas, poder-se-á falar então de 

“transições ao trabalho”, na medida em que se verificam variados e diferentes percursos, 

provenientes dos diferentes processos de reinserção social, de acordo com os contextos de vida 

de cada caso. 

 

6.4.2. Estratégias desencadeadas para a reinserção profissional 

Quanto à percepção e compreensão das estratégias desencadeadas para a reinserção 

profissional ou “transição ao trabalho”, os papéis dos agentes envolvidos, sejam eles ao nível 

macro ou micro social, vejamos o que sucedeu com os entrevistados na utilização dos vários 

recursos sociais à sua disposição. 

 

A procura de emprego 

Iniciando a presente abordagem com uma análise do discurso de E4 podemos encontrar 

um exemplo paradigmático de estratégias desencadeadas para a obtenção de emprego e também 

de formação profissional, referidas também por outros dos entrevistados. 

E4 – «Eu quando vim para a “Reinserção Social” o que é que eu fiz? Primeiro fui-me inscrever no Centro de 

Emprego, depois, fui-me inscrever nas empresas de trabalho temporário, depois fui-me inscrever nos centros de 

formação profissional e comecei a responder a anúncios... Portanto, eu comecei isso quando vim para a 
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“Reinserção” em final de Janeiro de 2004 e estive até final de Fevereiro desse ano na fase A, onde não era 

suposto fazer esse trabalho...». 

E4 – «Portanto em Janeiro de 2005 recomecei a procurar emprego... Ai já não voltei às empresas de trabalho 

temporário (…) voltei foi a inscrever-me num curso, num centro de formação... E canalizei as minhas energias 

essencialmente no Jornal de Notícias de Domingo... Portanto, eu ia ao Jornal de Noticias de Domingo, ao 

suplemento de oferta de empregos e respondia a anúncios... Mas curiosamente, foi num anúncio do Diário do 

Minho daqui de Braga, embora eu centrasse as minhas energias ali, não significa que o resto me passava ao lado, 

não é... e foi num anúncio do Diário do Minho que eu vi que a Manuel Duarte Domingues (MDD) que é uma 

empresa que eu conhecia já de nome, à procura de um técnico comercial... eu respondi ao anúncio (…) Estive 

portanto 2 meses desempregado...» 

Conforme se pôde verificar, E4 recorreu ao Centro de Emprego (I.E.F.P.), às empresas 

de trabalho temporário, a anúncios de jornais e a centros de formação profissional, no que 

respeita à procura de formação profissional. Sem dúvida que realizou uma procura com recurso 

a grande parte das estratégias que o cidadão comum informado e com competências literárias 

médias faria.  

 

 Empresas de trabalho temporário 

 E4 e E6 utilizaram um dos recursos existentes em Portugal para quem procura emprego, 

ou seja, as empresas de trabalho temporário. Mas só E6 conseguiu algum êxito nas suas 

iniciativas de inscrição neste tipo de empresas. 

E4 - « (…) depois, fui-me inscrever nas empresas de trabalho temporário» 

E6 - «O resto foi tudo trabalho temporário… Tudo através do trabalho temporário.[refere-se às empresas de 

trabalho temporário]» 

 

Centro de Emprego 

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

E6 - «Depois fui trabalhar para a J.Pinto Leitão – Madeiras e Derivados que foi 4 ou 5 meses através do Centro 

de Emprego (…)Um pelo Centro de Emprego. Foi o J.Pinto Leitão. Foi um milagre no meio disto tudo…» 

E7 - « Foi… é assim, eu poderia ter tido um desenvolvimento mais rápido se os apoios, o apoio que é dado 

também fosse mais preciso e mais rápido… Eu andei aqui 2 anos a deambular, de certa forma…(…) 

Essencialmente o apoio que eu senti e que as coisas começaram a funcionar efectivamente foi quando tive a 

aprovação do Centro de Emprego e fui às Finanças e abri a empresa… (…) Se visse como estava este espaço e 

como está agora não diria que é o mesmo! Os bocadinhos que fui buscar ao Centro de Emprego para a parte das 

obras, para a parte disto, daquilo e não sei o quê…(…) “Iniciativas Locais de Emprego” para a criação do posto 

de trabalho… E foi uma grande ajuda, claro que foi e a fundo perdido desde que eu funcionasse como empresa 

pelo período mínimo de 4 anos… Acaba agora em Dezembro… Ninguém diria que já só faltam 5 meses… Mas 

acho que mesmo assim as pessoas que trabalham com isso deveriam ser mais profissionais naquilo que fazem… 
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Perdi muitas tardes, muitos dias, muitas horas sentado nas cadeirinhas… Sem saber bem para o que é que estava 

ali a fazer e depois chegar lá dentro e ter um não ou um sim ou para voltar lá para a semana… Coisas que se 

resolviam em 5 minutos… » 

 

E3, para além de E4 e E6, também recorreram ao Centro de Emprego para arranjar 

trabalho. Se bem que, nos casos de E3 e E4, conforme ir-se-á verificar, foram os amigos que 

tiveram o papel mais importante. Curiosa é a afirmação de E6 que atribuiu a designação de 

“milagre” ao único emprego que conseguiu arranjar em toda a sua vida pelo Centro de 

Emprego. 

  

 Apesar das muitas críticas atribuídas por E7 ao Centro de Emprego, o que é certo é que 

foi graças à instituição estatal referida que E7 conseguiu o principal financiamento a fundo 

perdido para a construção da sua oficina de trabalho em vidro e vitrais, através do programa 

“Iniciativas Locais de Emprego”. Será aqui de chamar a atenção para o facto de o Centro de 

Emprego não servir somente para a publicação e anúncio de oferta e procura de postos de 

trabalho, mas também ser um agente de financiamento de projectos de criação de postos de 

trabalho como o que aconteceu com E7. 

 

Conhecimentos pessoais 

Foi ao nível dos conhecimentos pessoais que se encontrou a principal fonte de apoio no 

que concerne à procura de trabalho ou emprego. As instituições estatais e os programas 

existentes para apoiar ou facilitar a “transição ao trabalho” de pessoas com problemas de 

dependência de drogas de pouco ou nada serviram nos casos analisados nesta investigação. 

 

Amigos 

E3 – «O emprego da telepiza também foi com conhecimentos de um amigo». 

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

E7 - «Estive numa empresa de mudanças de um amigo… Quando ele precisava de mais ajuda eu ia fazer com 

ele… Com o P.  [ex-residente da C.T. do Meilão], cheguei a ir trabalhar com ele algumas vezes…» 

 

Conforme já se tinha feito referência anteriormente, para E3 e E7 foram os amigos uma 

das principais fontes de ajuda para arranjar trabalhos ou emprego. Dos 3 empregos que E3 

conseguiu arranjar, dois foram por conhecimentos e amizades. No caso de E7, os trabalhos eram 

sobretudo numa perspectiva de biscate pontual. 
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Família 

A família está sempre presente em grande parte dos momentos essenciais dos percursos 

de reinserção social analisados. Já se falou dos papéis de quase todo o tipo de familiares, mas 

E1, E2 e E3 reforçaram os papéis essenciais que irmão e tios desempenharam na “transição ao 

trabalho”. 

E1 – «Fui bater à porta do meu irmão e disse-lhe que estava desesperado e que precisava de ajuda, de trabalhar, 

de me ocupar, a fazer alguma coisa...». 

E2 – «(…) tinha aqui este meu tio de Lisboa que conhecia esta firma onde eu trabalho que é a ... e fui lá falar com 

o Engenheiro que tem uma carpintaria... (…) E ele na altura disse-me, se eu te puder ajudar a arranjar trabalho, 

conheço algumas empresas... Se eles precisarem diz-me alguma coisa que eu falo com eles... Então quando entrei 

na fase de reinserção falei com ele... Então ele falou com o Engenheiro com quem se dá bem, e ele precisava de 

carpinteiros, e nessa altura eu disse, está bem...». 

E3 – «(…) eu tinha um “tio” que tinha uma fábrica de construções em cimento e(…) [na altura deu-lhe 

emprego].» 

 

Jornal 

 Para além de E4, que já havia afirmado o permanente recurso aos jornais para procurar 

ofertas de emprego, também E6 o fez e com sucesso pelo menos uma vez. 

E6 - « Fora o trabalho de taqueiro… Esse foi através de jornal… Pediam uma pessoa com experiência e eu já 

tinha trabalhado em novo com os meus tios durante 5 anos…». 

 

As ajudas e conhecimentos de familiares também desempenharam um papel fundamental 

na angariação de empregos e trabalhos. Tios e irmãos foram referidos por E1, E2 e E3 como 

tendo sido os principais recursos de apoio. 

 

Antigo patrão 

E8 - « Eu sempre tive emprego. Já quando fui para a Comunidade, eu tinha emprego. Depois deixei de trabalhar 

para ser internado. Recomecei a trabalhar dentro da Comunidade aos 7 ou 8 meses no meu antigo patrão. Ele ía-

me buscar e trazer… Depois até eu já trazia a carrinha! (…) Foi só com um telefonema para o meu patrão e ele 

disse para ir logo no dia seguinte!» 

 

 E8 afirma nunca ter deixado de ter um emprego, situação, por nós considerada específica 

(ao nível subjectivo da sua realidade pessoal), deduzida pela retaguarda económica e social 

privilegiada, comparativamente aos outros participantes entrevistados. 
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Não se fez referência a E5 porque a própria ficou a trabalhar na instituição onde fez um 

curso de formação profissional, não tendo por isso necessidade de recorrer a qualquer estratégia 

ou instrumento de procura de emprego ou trabalho. 

 

6.4.3. Motivações para procurar trabalho 

Como complemento a todas as abordagens referentes aos percursos de reinserção social, 

a questão das motivações está relacionada com alguma compreensão que se pretende atingir, 

numa perspectiva mais global, sobre o conjunto de cada percurso analisado. 

 

Dos excertos abaixo apresentados podemos retirar a ideia da existência de dados comuns 

a todos os entrevistados no que se refere às motivações para procurar trabalho. 

 

Autonomia, segurança, sobrevivência 

E2 - « (…) logo que comecei a trabalhar aluguei um quarto e comecei, prontos, a ter a minha vida...(…) Hoje em 

dia vivo numa casa, faço a cama, almoçar não almoço, pois almoço fora, prontos, não interessa, mas à noite faço 

o meu jantar... O que não quer dizer que uma vez por outra vá jantar com um amigo, com a minha namorada... E 

não me custa nada...». 

E4 – «(…) vim [na 2ª vez] com a firme intenção de... digamos, procurar trabalho preferencialmente na minha 

área, na área comercial... mas não limitado a isso... Eu tinha necessidade de arranjar trabalho, porque eu tinha 

que me auto-sustentar, procurar a minha autonomia... Eu não podia estar aqui eternamente... E portanto, para ir 

lá para fora, eu tinha de ter como... Vim com a firme intenção de arranjar trabalho.» 

E5 – «(…) Para mim foi excelente... Permitiu-me estabilidade, autonomia, ter o meu filho aqui comigo, quer 

dizer... não tinha nada, nem o ferro de passar a roupa, tive de comprar tudo! E... permitiu-me construir as coisas 

de forma a poder ter o meu filho de volta... Tinha de ganhar o mínimo de condições para poder ter o miúdo! E 

ele está comigo desde Agosto deste ano...». 

E6 - «Mas fui tendo sempre algum trabalho, o que me ajudou muito na minha autonomia… Parte importante da 

minha segurança tem a ver com o emprego…» 

E8 - « Mas gastava-o todo… Comprei o carro, pagava a renda de uma casa, as viagens para aqui, andava sempre 

com o dinheiro contadinho.» 
Foi precisamente a questão da autonomia económica a principal razão focada por E2, 

E4, E5 e E6 e como sendo a motivação principal para arranjar um emprego ou trabalho. Em 

qualquer projecto de vida e de reinserção social, a questão da autonomia, da sustentação e 

estabilidade económica é considerada como essencial. Depois de focada a questão da autonomia 

económica, também a justificaram de várias formas, referindo-se E5 à questão da estabilidade e 

possibilidade de criar condições para ter o seu filho consigo.E6 refere que a questão do emprego 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 113/165

lhe transmite a sensação de segurança. E8 tinha as suas despesas fixas de sobrevivência e 

necessitava para isso do seu salário, ao mesmo tempo que lhe proporcionava a sua autonomia, 

na nova vida. 

 

6.4.4. Número de empregos ao longo do processo de reinserção 

 

A “transição ao trabalho” conforme já foi referido, não constituiu um problema de 

dimensão que valesse a pena uma análise mais pormenorizada, no que se refere aos poucos 

pontos menos positivos, porque nem sequer se poderão considerar como negativos nos casos 

estudados. Quatro dos entrevistados apresentam uma estabilidade profissional ao longo do seu 

percurso de reinserção social e os outros dois, apesar de demonstrarem uma menor estabilidade, 

foram ultrapassando as suas dificuldades da melhor forma e com um sentido positivo de 

progressiva estabilidade. Ainda por cima, no caso de E3, conseguiu acumular 2 empregos (ao 

mesmo tempo). E6 e E7 constituem situações especiais. O caso de E6 pela grande instabilidade 

ao nível profissional, em parte devida ao tipo de trabalhos que arranjava, em áreas sujeitas a 

situações típicas de precariedade e instabilidade (sobretudo a parte da construção civil). E E7 

por ter sido o único caso a iniciar um percurso por conta própria numa área muito peculiar – 

artesanato e estabelecimento por conta própria, o que exigiu grande investimento pessoal. E1 

também constituiu outro caso em que a “transição ao trabalho” coincidiu com o estabelecimento 

como empresário, por conta própria. 

 

 

 

Entrevistados E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Nº de 

Empregos 

3 

(empresário 

de firma 

falida, 

colaborador 

de Escola de 

Arte Floral e 

novamente 

empresário) 

 

1  

(carpinteiro) 

3  

(trabalhador 

de fábrica de 

construções 

em cimento, 

metalúrgico 

e estafeta de 

pizzaria) 

1 

(técnico 

comercial) 

 

1  

(formadora) 

9 + 1 

tentativa de 

estabelecimento 

por conta 

própria, 

taqueiro, 

carpinteiro, 

telemarketing, 

manobrador de 

empilhadora, 

indiferenciado)  

 

Vários 

trabalhos, 

antes de se 

estabelecer 

por conta 

própria 

1  

(carpinteiro) 
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6.5. Existência de benefícios e significados atribuídos aos programas activos de 

inserção no mercado de trabalho 

Alguns dos objectivos e hipóteses deste trabalho não ficariam completos sem a 

abordagem dos benefícios e significados atribuídos aos programas activos de inserção no 

mercado de trabalho. 

 

Beneficiou 

E1 – «Não» 

E2 - «Não» 

E3 – «Não recebi nada do Estado...» 

E4 – «Não, isso não.» 

E5 - «Não» 

E6 - «Nunca tive subsídios de desemprego, nem nada…» 

E7 – [Sim – Programa Iniciativas Locais de Emprego – para a criação do próprio posto de trabalho] 

E8 - «Nunca precisei de nadao» 

 

Talvez pela inexistência de dificuldades (para nós a hipótese mais plausível), ou então 

falta de informação (situação pouco provável, atendendo a que os entrevistados foram 

acompanhados por profissionais que em princípio, os deveriam informar de todos os recursos da 

sociedade) ou iniciativa pessoal, só um (E7) dos entrevistados beneficiou de um programa activo 

de inserção no mercado de trabalho. 
 

Curso de formação profissional financiado 

E4 – «E a primeira coisa que me apareceu foi um curso de formação profissional, com a duração de 10 meses, a 

começar em Março, portanto, eu comecei a procurar em início de Fevereiro de 2004 e no final de Fevereiro 

arranjei esse curso... que começava no início de Março e que duraria até meados de Dezembro de 2004, 

praticamente até ao final do ano... Era o curso de “Gestão de Redes de Informática». 

E5 - «Até tive um bocado de sorte... Eu estava em Reinserção há um mês e consegui arranjar uma formação 

financiada em Gestão de Recursos Humanos...» 

Sendo os cursos de formação referidos por E4 e E5 financiados pelo Fundo Social 

Europeu e dos quais recebiam uma bolsa, poder-se-ia considerar como sendo um tipo de 

benefício ou ajuda para a reinserção social, o que efectivamente aconteceu. 
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6.6. Conhecimento de terceiros do problema da toxicodependência 

O conhecimento de terceiros do problema de toxicodependência poderia ser considerado 

como um obstáculo a todos os processos de reinserção social dos entrevistados desta 

investigação, quer também como um factor positivo e de estímulo aos referidos processos. 

Ambas as situações foram focadas pelos entrevistados. 

 

6.6.1. Nos processos de empregabilidade e ressocialização, tentar perceber se todos 

os intervenientes estavam a par do problema de toxicodependência 

Há sempre grandes dúvidas e receios por parte de quem sofreu de problemas de 

toxicodependência, em dar a conhecer o seu passado, devido ao estigma social e representações 

negativas que tal facto acarreta. 

 

Conhecimento do problema da toxicodependência pela entidade patronal 

Sim 

E1 - Sendo empresário por conta própria, esta questão para E1 não tem tanta pertinência. No 

entanto, quanto aos familiares com quem ele trabalhava (seus sócios), os mesmos estavam a par 

do problema. 

E2 – «O Engenheiro [patrão] sabia. (…) Mas o patrão sabe... quando fui à entrevista com o meu tio, prontos...(...) 

O meu tio também lhe disse que eu ia começar uma vida nova e ele perguntou o que era e eu (...). E depois às 

vezes, eu estava a trabalhar lá no meu sítio e ele vinha ter comigo e perguntava se estava tudo bem, se estava a 

gostar, se nunca mais tinha metido droga, e acrescentava “ – É assim que eu gosto!... Se precisares de alguma 

coisa, aquilo que eu puder fazer...». 

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...» . 

E5 – «Teve que ser porque aquilo é uma associação e o presidente daquela associação é o actual presidente do 

Projecto Homem... o Padre Veloso. E então passou um bocadinho por cima de mim e falou com a Dr.a Cândida... 

E a Dr.a Cândida (Directora Técnica)... Portanto ela sabe, mas ela é uma excelente pessoa.» 

E8 – «Sim, sempre esteve a par de tudo. Mesmo antes, já quando andava nos consumos, ele já sabia. Sempre 

soube e nunca me disse absolutamente nada.»  

 

Afinal são mais as situações em que as pessoas tinham conhecimento dos problemas do 

que o contrário, conforme se pode verificar de seguida. E, curiosamente, ninguém saiu 

prejudicado pelo facto em causa. 
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Não 

E3 – «Não, nem no primeiro nem no segundo… [Apesar de posteriormente afirmar que havia pessoas no segundo 

emprego que sabiam, conforme foi referido anteriormente] … “ (…) nas fábricas seria muito arriscado...».. 

E4 – «Não. Estão a par agora, porque eu lhes disse que era voluntário do Projecto Homem... Agora sim, assumi 

isso. Aliás no jantar que tivemos agora na Concreta (feira na Exponor), e o Sr. Manuel Domingues ofereceu-nos 

um jantar de reconhecimento pelo trabalho que tivemos na feira e eu também disse ao Sr. Manuel Domingues 

que... Eu já lhe tinha dito que estava ligado à Associação ESPIRAL e ao Grupo de Teatro... E no jantar, eu estava 

mesmo à frente dele, disse-lhe que tinha uma nova actividade que era voluntário numa instituição de solidariedade 

social, que era o Projecto Homem, que era uma instituição de recuperação de toxicodependentes, e eu estou a 

fazer voluntariado nessa instituição na “Reinserção Social” e mais nada... Porque penso que não me seria 

favorável... Seria uma situação que não me ia ser favorável... E não tinha necessidade de falar dessa realidade... 

É uma realidade minha, que a mim diz respeito, a mim e às pessoas com quem eu lido... Mas de modo diferente 

ali há uma relação profissional e há algumas coisas que ali há que acautelar... Não sinto necessidade nem sinto 

vontade de falar dessa realidade... Porque penso também que não me seria favorável...». 

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…». 

Na linha teórica de Goffman (1988: 7), o estigma é a situação de uma pessoa que não 

está preparada, capacitada ou simplesmente convencida da sua aceitação social plena. Aqueles 

que vivem problemas relacionados com a toxicodependência, certas doenças como o 

VIH/SIDA, doenças do foro mental ou pessoas que tenham cumprido penas de prisão, entre 

outros casos, passam com muita frequência por situações destas. Nos percursos de mudança e 

saída de situações de exclusão social, existem muitas barreiras de estigma para quebrar, 

decorrentes muitas vezes da própria insegurança da pessoa estigmatizada, antecipando de forma 

imaginária e exagerada, potenciais comportamentos que na realidade nem aconteceriam. A 

ultrapassagem do estigma torna-se assim numa das principais dificuldades dos percursos de 

reinserção social em toxicodependentes conforme se pode constatar. 

 

Não e sim 

E6 - « Não. Aliás, nesses trabalhos todos só me descaí uma vez… Foi com esse tal da [entidade patronal], já eram 

8 ou 9 meses… e ele era da minha idade… e em conversa cheguei a dizer-lhe que já tinha tido alguns problemas… 

Agora não sei se lhe disse que tinha a ver com drogas ou não… Mas sei que lhe disse que tinha tido alguns 

problemas… Pronto, mas foi o único… De resto nunca contei nem disse a ninguém… Também não sei em que é 

que me ajudava…» 
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Em todos os que não declararam nada nos seus locais de trabalho, as justificações 

apontam na maioria dos casos para receios de estigma social apontados, decorrentes de 

representações sociais negativas. Mas há algo também a levar em conta que é o respeito pela 

privacidade sobre a sua vida, evidenciada por E4. E6 refere-se ao facto de ter dado 

conhecimento da sua toxicodependência como um lapso, tinha-se deixado descair. E depois 

reforça afirmando que não entendia o alcance ou benefícios positivos em assumir-se como 

toxicodependente. 

 

6.7. Alternativas à “transição ao trabalho” no processo de reinserção social (outras 

situações ocorridas) 

Conforme já foi referido em diversos pontos desta dissertação (parte teórica), não é 

obrigatória a existência ou programação numa fase inicial da reinserção, de um processo de 

“transição ao trabalho”. Cada caso deverá ser analisado isoladamente, no contexto global da sua 

realidade social e muitas vezes há intervenções prioritárias a serem realizadas no âmbito da 

reinserção social, que não passam pela questão da empregabilidade, pois as pessoas podem não 

estar preparadas para isso, ou sequer necessitar numa intervenção nessa área. Normalmente, esta 

surge numa última fase do processo, quando as pessoas já tiverem preparadas, nos vários níveis 

de intervenção (formação de base, técnica e profissional, estabilidade psicológica e de 

consumos, entre outras) essenciais para o êxito da “transição ao trabalho”.  

 

No entanto, no caso dos nossos entrevistados, não sucedeu nenhum caso em que não 

tenha ocorrido uma situação de “transição ao trabalho”. Todos eles conseguiram de alguma 

maneira e com graus de eficácia diferentes, uma “transição ao trabalho” com diferentes 

estratégias e recursos, de acordo com os contextos pessoais de cada um. 

 

6.8. As interacções entre o indivíduo e os vários contextos sociais. A compreensão 

dos papéis, das dimensões facilitadoras ou não, contingências e estigmas dos percursos de 

reinserção social. 

No sentido de reforçar a importância das interacções do indivíduo nos contextos sociais 

que o envolvem, apesar das mesmas já terem sido abordadas na 2ª unidade de análise, procedeu-

se aqui a um esmiuçar das mesmas, tentando compreender, sobretudo, aquelas que mais se 

destacam em importância e facilitação dos processos analisados – se as objectivas, se as 
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subjectivas, macro ou micro sociais. E inerentes às dimensões referidas, verificar também a 

existência de contingências e estigmas nos percursos dos entrevistados. 

 

A mudança de identidade (nas suas perspectivas micro e macro-social) nos percursos de 

reinserção social deverá possibilitar o surgimento de uma imagem social que ao nível das 

interacções consiga transpor todo o tipo de estigmas inerentes a quem viveu processos de 

exclusão social na toxicodependência. Veja-se e compreenda-se então quais as dimensões 

focadas nos dois níveis pelos entrevistados. 

 

6.8.1. Dimensões objectivas e facilitadoras dos percursos de reinserção social 

Ao abordar-se as dimensões objectivas, pretendia-se sobretudo apreender e compreender 

o papel das que foram abordadas pelos entrevistados, e consideradas facilitadoras dos percursos 

de reinserção social. Neste ponto faz-se sobretudo referência à família, às pessoas significativas, 

aos grupos de pares, às entidades patronais, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, às instituições 

estatais, aos programas de discriminação positiva, aos programas terapêuticos, aos grupos de 

auto-ajuda, às instituições de recuperação e respectivas equipas de profissionais, entre outros. 

 

Programa terapêutico 

A mudança para um novo estilo de vida e o adquirir de uma nova identidade, onde os 

comportamentos saudáveis e a libertação das dependências são o mote, decorre normalmente de 

numerosas influências externas, como por exemplo e de acordo com Lopes e Franqueira (1999), 

pela interiorização e aprendizagem realizada ao longo de um programa terapêutico para 

toxicodependentes). Os nossos entrevistados confirmaram o que se afirmou anteriormente. 

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... (…). 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… (…) 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... (…) Um dos factores em que ele [o programa terapêutico] 

se baseia é na responsabilidade...» 
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 
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reinserção (3ªfase) é que temos de nos por de pé e mostrar aquilo que aprendemos... e a parte especial disto é... 

é...a amizade.» 

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... (…) O programa foi 

fundamental... mesmo para a tomada de consciência das coisas... (…) 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! 

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 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 cumprir] que não se devia ir, que não se podia, que se devia deixar 

disso…» 

E8 - « Por isso o Meilão é o que eu digo, tive muita sorte! Fui para o sítio certo, as pessoas ajudaram-me. Tive 

sorte em tudo, nas pessoas, na casa… Se fosso para uma casa que não gostava… Foram essas coisas todas que me 

levaram ao sucesso.» 

 

Poder-se-á considerar a partir das afirmações transcritas dos entrevistados, que os 

programas terapêuticos funcionaram como uma espécie de facilitador, trampolim ou 

instrumento ao serviço dos toxicodependentes que tentam recuperar-se. O programa 

proporciona a descoberta e auto-conhecimento de cada pessoa (das suas limitações, 

potencialidades, etc), ensina cada um a ser responsável nas suas decisões, atitudes, 

comportamentos. O confronto está sempre presente ao longo do programa, tendo um papel 

importante no despertar das reflexões e aprendizagens pessoais. Sem dúvida que estamos 

perante um dos alicerces fundamentais de cada percurso de reinserção social. 

 

O adquirir de competências de relacionamento e a interacção e participação social, a 

responsabilização pelos actos e atitudes do passado, do presente e do futuro, a tolerância à 

frustração, o saber lidar com a confrontação, com os problemas e conflitos interpessoais, o 

assumir de responsabilidades sociais, a planificação e organização dos projectos de vida, a 

descoberta de novas competências e valores pessoais, o encontro da estabilidade emocional e 

afectiva constituem pressupostos essenciais da reinserção social na toxicodependência. Aliado 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 120/165

ao referido, faz também parte do mesmo processo a potencialização das capacidades pessoais e 

profissionais para que os indivíduos em recuperação se preparem para a “transição ao trabalho” 

da forma mais eficaz. Os programas terapêuticos referidos pelos entrevistados permitem que se 

cumpra um verdadeiro processo de reinserção social de acordo com o abordado, se ao nível 

individual existir uma participação coerente e efectiva de base, no contexto pessoal de cada 

beneficiário. 

 

Centro de Emprego, amigos, “Altas-Terapêuticas”, equipas de profissionais (ex. 

terapeutas), novas amizades 

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

E4 – «Eu estava a almoçar com ele lá na “Comunidade”, ele [terapeuta do Projecto Homem] 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...» 

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… ». 

 

Para além do que já foi referido anteriormente sobre os papéis dos amigos, do Centro de 

Emprego e dos “altas-terapêuticas”, convém frisar a importância fundamental que E3 concedeu 

a estes últimos, visto que lhe evitaram uma recaída e fracasso quase certo. 

 

E4 faz também referência a um terapeuta que o encaminhou de forma informal para a 

Associação ESPIRAL e, depois, foca, ainda, a importância que as novas amizades adquiridas 

nessa associação lhe proporcionaram. Os agentes ou actores referidos por E3 e E4, bem como 

todos os referidos pelos outros entrevistados constituíram dimensões objectivas dos seus 

contextos sociais e facilitadoras dos percursos de reinserção, consideradas fundamentais. 

 

No âmbito dos principais objectivos implícitos às políticas sociais europeias, numa 

escala macrossociológica, reinserir socialmente corresponderá ao proporcionar possibilidades de 
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mudança de vida em pessoas que se encontram excluídas socialmente (Emmanuelli e 

Frémontier, 2002). Como tal, a sociedade civil e o Estado proporcionam uma rede activa de 

instrumentos de inserção, destacando-se aqui alguns dos referidos pelos entrevistados) como a 

formação, acesso à habitação, acesso à saúde, aos direitos e liberdades de expressão e ao livre 

exercício da cidadania (idem), entre outros não referidos. 

 

6.8.2. Dimensões subjectivas facilitadoras dos percursos de reinserção social 

O objectivo de abordar as dimensões subjectivas prendia-se sobretudo com o apreender e 

compreender o papel das interacções consideradas inerentes às características e contextos 

sociais específicos de cada indivíduo, de acordo com a influência pessoal daquilo que constitui a 

sua subjectividade enquanto pessoa. Neste ponto faz-se, sobretudo, referência ao papel exercido 

pelas características pessoais das pessoas, pela sua força de vontade, o sexo, a idade, a 

existência ou não de relações estáveis de proximidade e afectividade, qualidade e quantidade 

das interacções e relações com o meio envolvente, entre outros. Na abordagem teórica sobre as 

dimensões subjectivas e o seu âmbito micro-social, e de acordo com Amaro (s.d.), eram de 

destacar sobretudo as capacidades e competências familiares, com grande poder de influência 

nos percursos de vida de todas as pessoas, interacções e factos esses, vividos pela maior parte 

dos nossos entrevistados. 
 

Características pessoais 

Mudanças comportamentais  

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... (…) 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...». 

 

Sentimentos, emoções, relações 

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! (…) 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 
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meu interior e hoje sinto-me diferente... Com uma responsabilidade diferente, uma atitude diferente, uma 

segurança diferente...». 

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. (…) Mas foi principalmente isso, querer sair e ter uma vida estável, com auto-domínio, ter a minha 

autonomia... (…) Aprendi a contrariar os impulsos e a ganhar gosto pelas coisas (…) E principalmente sentia-

me bem onde estava e sentia-me bem comigo!» 

 

E1 e E2 focam aqui com algum pormenor aquilo que o programa terapêutico do Projecto 

Homem lhes permitiu facilitar e ajudar na mudança nas suas vidas. Ao nível pessoal e interior 

alteraram-se comportamentos, atitudes, formas de ser e estar, criaram-se objectivos e ambição 

de os atingir, auto-domínio, autonomia, aprendizagem para controlar comportamentos e atitudes 

impulsivas e sobretudo a sensação de se sentirem bem com eles próprios. Os sentimentos, as 

emoções e as relações relatadas são pontos muito importantes inerentes às exposições sobre os 

percursos de reinserção social dos entrevistados. Se não houvesse mudanças a este nível, 

possivelmente não estariam no patamar do percurso em que se encontram. 

 

Trabalho interior 

 A consciência e a predisposição para a realização de um trabalho interior muito forte é 

condição essencial para que o percurso de reinserção e o abandono dos consumos de drogas 

avance de forma firme. Sobre o referido, E6 afirma: 

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…» 

 

Auto-conhecimento 

 Alguns dos entrevistados começam a tentar conhecer-se a si próprios com a ajuda dos 

programas terapêuticos e só quando atingem algum grau de auto-conhecimento é que começam 

a avançar nos seus percursos de reinserção com alguma firmeza. E7 é um caso especial, pois o 

trabalho de auto-conhecimento já existia previamente à sua entrada na Comunidade Terapêutica. 

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…» 
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Humildade 

 No decurso do anteriormente referido, quem assume atitudes humildes como a enunciada 

por E7 só demonstra um alto grau de maturidade e capacidade de auto-reflexibilidade. 

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

 

Autoconfiança 

 A lucidez, o auto-conhecimento, o viver bem consigo próprio, o querer, a segurança das 

decisões tomadas são sintomas de pessoas que querem realmente proporcionar-se a si próprias 

uma oportunidade e a mudança em si. Foi o que aconteceu com E6 e E7, conforme se pode ver 

nos seus relatos. 

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 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.» 

 

A moral e honestidade 

 A moral e a honestidade consigo próprio e com os outros, inerente ao seu modo de ser e 

estar na vida, também foram factores subjectivamente facilitadores do percurso de E6. 

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…» 

 

Interacções e relações com o meio envolvente, etc... 

Força de vontade 

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.» 
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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...». 

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! 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! (…)... 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)...». 

As interacções e relações com o meio envolvente estão intimamente relacionadas com o 

que foi referido sobre as mudanças interiores ocorridas, na forma de ser e estar perante a vida, 

no que se afirmou sobre os sentimentos, emoções e relações. E aqui, de acordo com E2, a força 

de vontade é algo nuclear para o êxito dos percursos. A frase lapidar “ – Isto não é para quem pode, 

é para quem quer!”, apresenta-se como muito significativa. Com E3 a força de vontade reflectia-se 

mais numa atitude de desafio, de demonstração aos outros de que a mudança era possível. Já 

para E5 a força existia dentro dela própria, ou seja, o ditado “Querer é poder” aplica-se bem a 

esta pessoa e isso foi um caminho fundamental para o seu percurso de reinserção social. 

 

“Ressocialização”, novas amizades 

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...(…) 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 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 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 125/165

que ele não era totalmente honesto comigo e ao fim de um ano descobri que ele era gay [homossexual]. 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.» 

 

Tanto o projecto de ressocialização do programa terapêutico do Projecto Homem, como 

o da C. T. do Meilão exigiam um esforço pessoal de cada pessoa para que o mesmo atingisse os 

objectivos desejados. Neste ponto, o exemplo de E2 foi precioso, pois a luta pela conquista de 

novas amizades concretizou-se através de várias estratégias: a partir dos conhecimentos do 

próprio emprego, pessoas com quem interagia diariamente (ex. filho da senhoria, vizinhos, 

desporto, etc…). E6 faz referência às suas primeiras experiências de conquista e descoberta de 

novas amizades, dentro e fora da comunidade. 

 

Outras relações 

Para a ressocialização, muitas estratégias são desencadeadas pelas pessoas ao longo dos 

seus percursos de reinserção social. A experiência partilhada por E4 simboliza um caso 

exemplar de integração na sociedade envolvente. 

E8 - « Posso dizer quem em todo o processo foram as relações com as pessoas que me serviram de 

principal força para chegar onde cheguei hoje. E eu queria mostrar às pessoas e a mim que era capaz, pois 

ninguém acreditava! Nem os meus pais! Ninguém acreditava que eu era capaz de parar. Toda a gente pensava, 

fogo que ele nunca mais vai parar! Já tinha feito umas desintoxicações lá na casa do Presidente da Junta. Tinha 

estado no CAFJEC e tinha fugido de lá. E aqui as pessoas nunca pensaram que eu era capaz de conseguir! Os 

meus pais pensavam que eu ia para a Comunidade e que ia estar lá meia dúzia de dias e que depois me vinha 

embora.»  

 

Associação Espiral 

E4 – «E depois cá fora, eu comecei a fazer esse trabalho... (…) 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... (…) 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...» 

 

Bloco de Esquerda 

E4 – «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 
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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...». 

 

Orfeão de Braga 

E4 – «E depois quando vim para a “Reinserção” ainda não tinha ficado por ali... Liguei-me ao Orfeão de 

Braga25... Ia para o Orfeão de Braga à terça para cantar com eles...» 

No caso de E4, o exemplo é tão rico e paradigmático. Sem dúvida que muito se deve às 

capacidades e competências relacionais e pessoais de E4, mas a sua vontade de ir à luta para 

resolver os seus problemas foi também fundamental. Associações culturais, partidos políticos e 

vivência de uma cidadania activa são exemplos marcantes da importância que as interacções e 

relações sociais podem ter num percurso de reinserção social. 

 

Namoro e casamento 

E4 – «Depois entretanto, conheci a Maria Natália, prontos... comecei a convida-la para sair comigo... 

Começamos a namorar (…) através da Natália também conheci muitas pessoas, a família dela, etc... (…) 

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. (…) 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 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…» 

E8 - « Entretanto comecei a relacionar-me com a minha actual companheira… Já nos conhecíamos do café! 

Começámos a sair. Entretanto apareceu o rapaz. E prontos, juntei-me. Ela estava grávida, juntei-me. Ela tinha 

um apartamento em Braga, ela também era casada, separou-se, estava em partilhas… O ex-marido ficou com o 

apartamento e resolvemos comprar esta casa. Fizemos um empréstimo, claro, não tínhamos dinheiro. E prontos, 

viemos para aqui…» 

 
                                                 
25 Sobre o Orfeão de Braga que no Natal de 2003 foi cantar à Comunidade, E4 afirmou que no final os orfeonistas 
disseram que quando alguém fosse para a “Reinserção Social”, se quisesse estar com eles, que eles estavam abertos 
a recebe-los. Assim, quando E4 foi para a “Reinserção”, decidiu aparecer lá! Apresentou-se dizendo aquilo que eles 
tinham dito no Natal e eles começaram todos a bater palmas de alegria por o receberem... 
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A questão das relações de namoro e casamento tornou-se também nuclear para a 

facilitação dos percursos de reinserção social, mesmo tendo algum azar como o caso de E6. 

 

Trabalho 

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

Só E5 fez referência ao trabalho como facilitador dos percursos de reinserção, mas temos 

uma opinião fundamentada na análise de conteúdo dos percursos estudados, de que esse é um 

facto presente em todos. 

 

Amizades e família 

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.» 

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, 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…» 

 

Em jeito de complementaridade com o que já tinha sido referido sobre os papéis dos 

familiares e amigos, pode-se reforçar a ideia com as afirmações de E5 e E7 onde dizem que 

realmente foi graças aos seus familiares e amigos que todo o percurso de reinserção social ficou 

facilitado. 

 

As interacções e relações face-a-face de âmbito subjectivo e micro-social que se 

acabaram de apresentar (e referidas pelos entrevistados), têm uma influência decisiva nos 

percursos de reinserção social, sendo mesmo determinantes para o seu prosseguimento 

(Goffman, 1975). Quando acontece que uma pessoa herda do seu percurso de exclusão um 

isolamento social quase total, cabe aos promotores dos programas terapêuticos e de reinserção 

social colocar à disposição as técnicas e os instrumentos para a (re)aquisição das competências 

sociais mínimas de relacionamento e interacção social. 

 

De acordo com Sommer (2004), a nova organização da identidade do toxicodependente, 

a distribuição e o desenvolvimento de novos papéis sociais é algo essencial e presente nos 

percursos de reinserção social. Nestes percursos os indivíduos alteram o seu estatuto de pertença 
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no seio dos grupos onde estão integrados. A mudança de estilo de vida joga mais uma vez um 

papel fundamental no seio da identidade em mudança. 
 

6.8.3. Dificuldades (contingências e estigmas) de âmbito micro e macro-social e 

formas de as ultrapassar 

Tendo-se focado aquilo que facilitou os percursos de reinserção social ao nível objectivo 

e subjectivo, também é necessário focar as contingências macro e micro-sociais nos referidos 

percursos que nos levem à sua compreensão, ultrapassagem e cumprimento, de acordo com os 

objectivos desta investigação. 

 

6.8.3.1. Dificuldades (contingências e estigmas) macro-sociais 

Discriminação 

De um modo geral, nenhum dos entrevistados sentiu graves dificuldades relacionadas 

com a discriminação. E1 faz referência à sociedade discriminatória dos toxicodependentes ao 

nível macro social. Talvez se encontre aqui um sentimento comum a todos os entrevistados e 

que pode justificar em parte, a razão do silêncio perante o mundo profissional e pessoal no que 

se refere aos seus passados no mundo das drogas. E2, E3, E5 e E6 tomaram a atitude de auto 

protecção referida, sendo que E5 acrescentou o pormenor relevante do facto de ser mulher e que 

na sua situação, o receio de discriminação ainda era maior. 

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...» 

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 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 
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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 (aborda aqui 1 faca de 2 gumes) - « 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 V.… Eu é que o 

chamei à atenção… Iam haver eleições aqui em Alvarelhos… Mais uma vez ele me disse: “-Fernando, continuas 

como vice-presidente!”. E eu disse-lhe: “-Ó V., 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: “- F., 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].» 

  

Por outro lado, o dar conhecimento do passado de toxicodependência também esteve 

presente em alguns dos entrevistados e segundo os mesmos, tal não constituiu nenhum 

problema. E1 deu a conhecer o seu problema a familiares e amigos que reforçaram dessa forma 

o apoio à sua recuperação. E3 fez referência a alguns colegas mais jovens que sabiam da sua 

situação e que por serem mais jovens (segundo E3) aceitaram-no bem, apesar do referido. E7 de 

acordo com a transparência da sua personalidade nunca teve necessidade de esconder nada, pois 

quase toda a gente em Alvarelhos sabia dos seus problemas e no entanto, nunca foi prejudicado, 

bem pelo contrário, todos lhe deram a mão. Talvez isso se deva ao seu estatuto social, à sua 

postura, personalidade mas também a uma certa maturidade social das pessoas que o rodeiam. 

 

 Quanto ao que foi referido por E6 denota-se alguma ambivalência no seu discurso. Mas 

curiosamente, é o único que faz referência à não discriminação de pessoas que consomem 

drogas. 

 

Estigma 

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 
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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…» 

E8 – « Para além do que eu já disse, sempre senti um pé atrás de muita gente. As pessoas da minha idade até 

saíam comigo e eles próprios até diziam que não tinham problemas em sair comigo! O problema deles era o que as 

outras pessoas iriam dizer ao vê-los comigo! “-Será que vão todos fumar droga?”, era este o receio deles. Era 

normal. Eu se fosse agora também se calhar não saia com uma pessoa que estivesse metida nas drogas. 

 

A discriminação e o estigma andam de certa forma associados. O receio da primeira 

abarca o segundo e vice-versa. O que os entrevistados entendem por uma pode também ser 

entendido como sendo o outro. Mas de acordo com os conceitos teóricos, o estigma será mais 

uma causa da discriminação, ou seja, esta existe porque há estigma. Falamos do estigma e da 

discriminação dos toxicodependentes ou de pessoas que passaram por esse problema. Os 

entrevistados falam de diversas situações onde sentiram e sentem as realidades da discriminação 

e do estigma, ou seja, na sociedade de uma forma geral, no mundo profissional, nos vizinhos e 

conterrâneos e nas actividades lúdicas ou de lazer. E5 acrescenta um pormenor que segundo a 

própria ainda vem tornar mais graves a discriminação e estigma de uma toxicodependente, que é 

o facto de ser mulher. 

 

Desconfiança 

 Decorrente das abordagens relacionadas com a discriminação e o estigma surge-nos 

também a desconfiança e o descrédito sobre as pessoas que viveram a toxicodependência por 

dentro. E6 refere-nos uma situação típica que apesar de estranha, é generalizada por E6 a outras 

pessoas da sua família. 

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…» 

 

Estratégias e fórmulas de ultrapassar as dificuldades referidas: 

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 recaída, embora aceitasse e dissesse que sim, não sei o quê, mas para mim 

foi tudo uma fachada que transmiti ao longo do programa...» 
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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”... (…) Na ESPIRAL 

já assumi essa minha realidade, mas isso não mudou nada o meu relacionamento com eles... Pelo contrário (…). 

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...». 

 

Cabe a cada um de acordo com as suas responsabilidades, capacidades pessoais e 

sobretudo conhecimento de si próprio enveredar ou tomar as melhores soluções para ultrapassar 

os problemas do estigma e da discriminação, seja através do recurso às pessoas mais próximas, 

aos familiares e amigos, à ligação e conquista de novas amizades e actividades, entre outras. 

 

Responsabilidade e outras estratégias pessoais 

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... (…) 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...». 

 

A questão da responsabilidade pessoal é permanentemente assumida por quase todos os 

entrevistados ao longo do trabalho de pesquisa. Aqui E5 frisa que a responsabilidade faz parte 

da sua estratégia pessoal para ultrapassar as dificuldades e constrangimentos que vão surgindo 

ao longo do seu percurso. De acordo com E5 é com a responsabilidade que se poderá controlar 

os riscos da ansiedade e justifica os seus avanços comparando o período de há dois anos atrás, 

em que não tinha nada, e o período actual. 
 

Realização ao nível pessoal 

 A ênfase dada por E7 à realização pessoal dos seus sonhos, ao aproveitamento e usufruto 

das suas capacidades e potencialidades, ao cumprimento das suas responsabilidades, constituem 

segundo o próprio a melhor forma de ultrapassar todas as dificuldades. E justifica-se afirmando 

que essa realização ao nível pessoal corresponde àquilo que o faz sentir-se bem, ao encontro 

consigo próprio, ao encontro com a sua felicidade que é a sua realização pessoal. 
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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].» 

 

Estratégias diversas (solicitar ajuda a irmã, amigos e estratégia psicológica) 

 Já foi referido anteriormente a importância dos papéis assumidos pelas diversas pessoas 

que apoiaram E7 no seu percurso de reinserção social. Mas no presente ponto de análise, E7 

reforça essa mesma importância sendo uma das principais âncoras de apoio, paralelamente à 

consciência dos pequenos progressos apreendida, e que lhe era fonte de inspiração e energia 

para prosseguir no seu percurso. 

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

 

6.8.3.2. Dificuldades (contingências e estigmas) micro-sociais 

Contingências 

Foram referidos diversos tipos de dificuldades e contingências de âmbito micro-social. 

Falência da empresa 

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!» 

 

Podendo ter tido também causas de origem macro-social, não deixa de ser à luz da 

presente análise um episódio de índole micro social. 

 

Desemprego 

E1 – «Entretanto, fechei a empresa e fiquei desempregado. Tive 4 meses desempregado.(…) Eu já estava 

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

E1 – «Não podia estar todo o dia sem fazer nada... Aquilo estava a dar comigo em doido... (…) 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.» 

 

Álcool 

E1 – [Sobre o álcool] «Só que me sentia privado... (…) E eu que sou um bocado conhecedor de vinhos, enquanto 

trabalhei na 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...». 

As contingências referidas por E1, bem como as que são referidas pelos outros 

entrevistados e que se transcrevem de seguida têm uma ligação muito íntima com os contextos 

de vida pessoal e social de cada um.  

 

Sentimentos variados 

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?» 

 

Auto-estima 

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...»  

 

Recaída (“passagens”) 

 As recaídas estão sempre presentes na vida de pessoas abstinentes com passado de 

dependência de drogas. Será uma dificuldade com que estes deverão contar e estar sempre alerta 

ao longo das suas vidas. E6 e E7 exprimem esse risco de forma clara, de acordo com os seus 

estados de lucidez e consciência, confessando mesmo situações pontuais de recaídas que 

aconteceram a meio dos seus percursos. 

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.» 

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 
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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 - « 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 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…» 

E8 - « A maior dificuldade foi quando sai do Meilão. Só pensava nos consumos! Fogo! É o que eu digo, a minha 

recaída foi um passo, teve um lado positivo. Mas foi o principal factor de eu ter parado definitivamente de 

consumir! Foi graças a essa recaída. Porque se fosse passado 2 ou 3 anos, então não iria ter uma recuperação tão 

rápida como foi na altura… Depois é me pus a pensar, tinha estado tanto tempo no Meilão, e depois os meus pais, 

o que é que eu tive lá a fazer tanto tempo? Foi isso que em levou a ficar com uma força tão grande, tão grande… 

desde essa recaída. Quando estava no Meilão tinha aquela força, de que não iria recair mais. Mas depois o pior é 

quando se sai cá para fora.»  

  

As questões relacionadas com a existência de recaídas nas drogas de eleição ou no álcool 

em pessoas que estão em percursos terapêuticos e de reinserção social é assunto e problema 

permanente, por mais anos de abstinência que cada um tenha. A mudança de identidade, no que 

se refere aos seus hábitos e atitudes em pessoas toxicodependentes faz com que surja 

frequentemente algumas dissonâncias entre identidades presentes e passadas. Isso tem como 

consequência a existência de confrontos, por vezes graves, entre o que as pessoas pensam e a 

lógica da acção desenvolvida, sendo as recaídas disso exemplo flagrante. A interiorização uma 

nova identidade e estilo de vida abre um conflito com os outrora incorporados. 
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Impulsos 

 De certa forma os impulsos (comportamentos intrínsecos à toxicodependência) estão 

presentes nas vidas dos ex-toxicodependentes e intimamente relacionados com os assuntos 

abordados anteriormente sobre as recaídas. 

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…» 

 

Suspensão do programa e posterior readmissão 

 Mais uma situação de dificuldade relacionada com recaídas. 

E2 – «(…) foi quando eu fui suspenso do programa aos 2 meses...» 

E2 – «(…) passados 2 meses voltei a entrar outra vez para a 1ª fase.» 

 

Não aceitação das regras do programa 

 Um pressuposto fundamental dos programas de recuperação de toxicodependentes é a 

aceitação e compreensão da existência de regras. Para E2 isso constituiu uma grande 

dificuldade. 

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...» 

 

Família 

 Conforme já se tivemos oportunidade de abordar ao longo deste trabalho, é muito 

complicado viver um percurso de recuperação e reinserção social na problemática da 

toxicodependência, se a pessoa estiver sozinha. É fulcral o apoio e acompanhamento por parte 

dos familiares e amigos. E3 passou por graves dificuldades a este nível. 

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

 

Relação com o pai 

 E6 apresenta-nos um problema que vai um pouco para além da problemática da 

toxicodependência. A relação problemática com um pai foi e é uma questão de difícil resolução 

e constitui um grande entrave para a sua reinserção social. 

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 
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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 disparate 

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…» 

 

Solidão 

 A questão da solidão é frequente em pessoas que perderam tudo e todos. Na fase da 

reinserção social dos programas terapêuticos abordados neste trabalho, há um grande trabalho 

de ressocialização e reintegração social no meio envolvente à residência das pessoas 

entrevistadas. E, sem dúvida, que a solidão constitui um problema perigoso para pessoas que 

tentam abandonar os circuitos da toxicodependência. Pode levar num abrir e fechar de olhos, à 

desistência de todo o trabalho iniciado e à recaída, como forma de compensar e enfrentar esse 

sentimento difícil. 

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

sozinho...» 

 

Outras dificuldades 

 Decorrente com uma rigidez e exigência inicial necessária e inerente aos dois programas 

terapêuticos por onde passaram os nossos entrevistados, a dificuldade da transição de uma vida 

muito vigiada, controlada e recheada de regras para uma livre, onde a responsabilidade 

individual de cada um é colocada à prova, associada a um auto-controlo e a auto-disciplina 

permanentes, constituindo assim um grande desafio para todos. 

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 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 refere-se aqui especificamente às dificuldades da espera da aprovação e 

implementação do seu projecto. Foi um período muito complicado a nível pessoal, derivado em 

parte, da sua ansiedade vontade em avançar. 
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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» 

 

Dificuldades económicas 

 E6 deu a conhecer-nos um percurso recheado de dificuldades a todos os níveis, onde as 

económicas tiveram presença constante até aos dias de hoje. E6 compreendeu e aceitou essas 

dificuldades, afirmando que as mesmas lhe proporcionaram uma lição para a vida e uma 

autêntica prova de resistência à sua vontade de mudança. 
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…» 

 

Inserção na sociedade bracarense 

 A necessidade de ressocialização e integração na sociedade bracarense constituiu 

inicialmente um desafio e dificuldade a ultrapassar. Mas E4 lançou-se à arena da sociedade 

bracarense para conseguir cumprir com os seus objectivos pessoais e do programa terapêutico. 

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...» 

 

Regresso a contextos sociais do passado 

 O regresso a contextos sociais do passado de toxicodependência constitui um desafio 

difícil de enfrentar, talvez porque as pessoas saibam ou tenham consciência dos riscos que estes 

implicam, para não falar da questão da vergonha e receios de retaliações, provenientes de 

atitudes e comportamentos desajustados socialmente. 

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

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 
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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…» 

 

Problemas afectivos 

 E5 foi o único sujeito a referir de forma directa dificuldades relacionadas com problemas 

afectivos. Talvez o seja no que se refere à verbalização directa dos mesmos, mas se reflectirmos 

bem, E1 (divórcio e problemas com a namorada), E2 (procura de namorada), E3 (companheiro 

de E5, que viveu os mesmos problemas focados por ela, de forma diferente) e E4 (divórcio e 

procura de namorada) também verbalizaram de forma indirecta necessidades e dificuldades 

inerentes às questões afectivas consoante alguns excertos presentes nesta análise e discussão de 

resultados. 

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.» 

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.» 

 

São muitas e variadas as contingências micro sociais referidas pelos entrevistados. O 

desafio mais importante no âmbito dos percursos de reinserção social é saber lidar com elas, 

ultrapassando-as ou senão for possível, viver com elas. 

 

O tipo de dificuldades abordado pelos entrevistados e que complicaram os percursos de 

reinserção social têm características muito específicas e que travam muitas vezes os percursos 

de reinserção social. Saliente-se que os problemas encontrados, encontram-se sobretudo ao nível 

individual (micro-social) e não na macro-estrutura social e económica. 

 

6.9. Nova identidade e novo estilo de vida ou retomada dos mesmos (projectos de 

vida e reconhecimento social) 

 A compreensão e apreensão do sentimento de reabilitação da imagem, da identidade e do 

reconhecimento social foram preponderantes para os objectivos da presente pesquisa. A 
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percepção do usufruto de direitos e do cumprimento de deveres de cidadania, significados 

pessoais e sentimentos sobre a experiência pessoal de cada um dos participantes proporcionou 

algum contributo qualitativo importante para a informação que se pretendeu obter com a 4ª 

unidade de análise.  

 

 Na abordagem deste ponto não se deverá esquecer o que Berger e Luckmann (2004) 

afirmam sobre o facto da identidade ser um elemento-chave presente na realidade subjectiva e, 

de acordo com a globalidade desta, está-se perante uma relação dialéctica com a sociedade, 

podendo-se dizer então que a mesma é formada por processos sociais, conforme se irá verificar 

de seguida. 

 

6.9.1. Sentimento de reabilitação da imagem e identidade perante a sociedade 

Sim 

E1 – « Sim, claro.» 

E2 – «Pessoas que quando andava nessa vida não falavam para mim, hoje quando vou lá e estão muito diferentes 

para mim. Algumas até me dizem: “ – Eu nunca te disse nada, mas até tinha muita pena. Eu não te falava nada, 

mas hoje é muito diferente... Tu eras uma pessoa, hoje és outra!”. (…) Porque as outras pessoas também 

começaram a ver que quando entrei para o programa... prontos, que comecei a ter uma atitude diferente e deixei 

de mentir às pessoas» 

E3 – “«Sim, senti muitas alterações com a minha imagem.(…) Todos olham para mim de uma maneira 

diferente...»  

E3 – «E foi aqui que comecei a ter alguma motivação, pois depositaram em mim muita confiança e 

responsabilidade, estava no coração da fábrica, tudo dependia de mim...» 

E4 – «Sim. (…) O Hugo e a João vieram à minha “alta-terapêutica” e eu gostei de os escutar, quer a um, quer 

ao outro... Ambos disseram que não me acompanharam nesta caminhada porque de certo modo, inicialmente, não 

se acreditavam... Porque também estavam magoados comigo, mas também que hoje sentiam orgulho... Portanto 

isto foi o que eles me devolveram... e alegria pelo facto de realmente eu ter... digamos... traçado ou percorrido 

este caminho, e ter realmente retomado uma vida e portanto, eles verificam que eu hoje os acompanho» 

E5 – «E as pessoas ficam contentes por isso... e eu também, não é? Parece que não, mas está aqui muita luta! 

Recuperei a imagem, toda a gente me tem respeito, prontos...(…) Toda a gente me fala muito bem! O que é muito 

bom!(…) Estou numa situação em que nunca estive na minha vida...muito gratificante... Posso ter tido casas, estar 

a viver com o meu companheiro, pai do meu filho... mas era dependente... E na situação em que estou agora, a 

viver só com o que eu ganho e com o que eu faço, nunca estive. E a nível de bem-estar estou a atravessar a melhor 

fase da minha vida! ! Eu nunca me senti tão bem comigo, o que é o principal! (…) Houve uma espécie de 

processo de construção... Houve o processo material, profissional, pessoal (…) foi um renascer...». 
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E7 – «Fui convidado pelo PSD depois de sair da Comunidade… [risos]. E mesmo cheguei ao Coro… Eu quando 

saí do Coro deixei uma pessoa como ensaiador… Quando cheguei, de forma alguma quis sentir ou quis que as 

pessoas que estavam lá à frente sentissem que eu cheguei para ser um problema para eles… Pu-las logo à vontade. 

De certa forma o lugar que eu tinha antes recuperei mais ou menos, mas não quis… Eu gosto de tocar, de fazer 

parte, gosto de estar e não sei o quê, mas quem estava como ensaiador e como tudo, eu deixei – “-Não, tu 

continuas! Se me deixares tocar de vez em quando, eu fico todo contente porque também exercito. Não tenho tempo 

e essas coisas…” E de certa forma passei eu a ser o organista e ele era só o ensaiador… De certa forma voltou a 

ser o que era… Mas também com o tempo eu tive de deixar isso… Não tenho grande tempo, não dá para eu 

estar…»  

E8 – «Foi principalmente o facto de verem que eu ando bem! Dou-me bem com toda a gente, brinco com toda a 

gente… Foi uma questão de tempo… Ao fim de 4 ou 5 meses as pessoas começaram a ver que andava bem. Agora 

se não me vêem no café começam a chover chamadas no telemóvel a perguntarem por mim, a saber onde estou! E 

são mesmo muitas pessoas!» 

 

Nas palavras transcritas das entrevistas realizadas consegue-se sentir algo de muito 

positivo nos percursos de reinserção social de cada um. E é precisamente o sentimento de 

reabilitação da imagem e identidade perante a sociedade que poderá caracterizar ou considerar-

se como um dos pilares de êxito dos percursos conquistados. 

 

Imagem pouco afectada 

 Será conveniente referir que a imagem pouco afectada socialmente de E7 lhe 

proporcionou muitas facilidades, sendo que uma delas se refere aos papéis e responsabilidades 

que ele exercia na sua comunidade, onde nunca deixou de estar presente sobretudo ao nível da 

identidade. Quando se faz referência à questão da imagem, E7 chegou a ter uma imagem de 

pessoa com problemas de toxicodependência, todavia, teve facilidade em corrigir essa imagem, 

através da sua recuperação. 

E7 – «Apesar de a minha imagem não ter sido muito afectada (…) eu sempre fui sempre aquilo que fui! Quando 

entre e saí continuei sempre a ser a mesma pessoa, acho eu… Já sentia reconhecimento social antes, que as 

pessoas precisavam de mim aqui… Quando eu comecei a sair da Comunidade e a vir a casa as pessoas que sabiam 

perguntavam-me: “Quando é que vens? Vamos fazer isto… e aquilo... Vens ajudar? Como é que vamos fazer?”». 

 

6.9.2. Reconhecimento social 

No prosseguimento do que foi referido anteriormente, o reconhecimento social é outra 

vertente do êxito de um percurso de reinserção social que se poderá levar em conta. 
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Convite para sócio fundador 

E1 – «E eu e um outro utente fomos convidados para sócios fundadores da associação, o que me parece 

relevante... que o programa nos tenha convidado para sócios fundadores da associação, porque confia em nós, 

porque um dia fizemos um trajecto bem feito, correcto, pronto... Para além disso, também me elegeram como vice-

presidente da Assembleia-geral... E portanto tenho essa participação na associação.(…) De resto não tenho mais 

nenhum papel. (…) Sinto um certo orgulho de ter sido convidado para a direcção da associação... Isso mostra uma 

grande confiança...» 

O reconhecimento social exprime-se pela necessidade de existência para os outros de 

uma pessoa (ou seja, sentir-se necessária ao mundo, escutada, aceite, querida, etc), a 

necessidade de inclusão e valorização social e a própria individualização da pessoa, ser 

reconhecida na sua própria identidade, na sua singularidade e diferença. Os sentimentos 

exprimidos pelos entrevistados nos excertos transcritos são disso reflexo. Estamos perante 

pessoas que sentem de facto a reabilitação da sua imagem e identidade perante a sociedade, 

onde o próprio reconhecimento social está bem presente. 

 

6.9.3. Exercício de deveres e usufruto de direitos de cidadania 

Continuando na lógica de compreensão seguida até aqui, importa verificar neste ponto, 

até onde vai a vivência da sua cidadania, tendo sido pessoas que chegaram nalguns casos a ser 

“não-cidadãos” (no âmbito da sua exclusão social extrema) e que conseguiram conquistar a 

situação oposta de cidadãos de pleno direito e cumpridores dos seus deveres, no percurso de 

reinserção social. De relembrar que E2, E3 e E5 foram aqueles que viveram a situação de 

exclusão social nos seus pontos mais graves e de “não-cidadania”. 

 

Exercício da cidadania/associativismo/voluntariado e outras actividades altruístas 

 Analisamos aqui alguns pormenores inerentes a uma real inserção social nas 

comunidades envolventes das pessoas entrevistadas. É curioso notar o esforço patenteado por 

muitos inerente aos seus processos de ressocialização e por outro, a verdadeiras personalidades 

altruístas e espírito de cidadania, que já existia antes da chegada dos problemas de 

toxicodependência às suas vidas. 

E1 – «É assim, em termos de associativismo pertenço... (…) Associação de Famílias e Amigos do Projecto 

HOMEM. É uma associação formada pelas famílias e amigos... Não é constituída por utentes ou por ex-

utentes...(…) vice-presidente da Assembleia-geral... E portanto tenho essa participação na associação.(…) Exerço 

os meus direitos de cidadania, voto quando me apetece votar...» 

E2 – «A única de que faço parte é aqui no Projecto Homem como voluntário. Venho às vezes para aqui à noite... 

Desde que terminei fiquei de dar o meu contributo, é assim mesmo...» 
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E3 – «De longe a longe ajudo também aqui no Projecto Homem, quando falta alguém... mas... não é que me 

agrade muito... é diferente, mas estou aberto... Se me telefonarem aceito vir ajudar...» 

E4 – «... E no jantar, eu estava mesmo à frente dele, disse-lhe que tinha uma nova actividade que era voluntário 

numa instituição de solidariedade social, que era o Projecto Homem, que era uma instituição de recuperação de 

toxicodependentes, e eu estou a fazer voluntariado nessa instituição na “Reinserção» 

E6 - « Já participei activamente numa associação que distribuía comida à noite pelos sem abrigo do Porto… Mas 

nunca foi por minha iniciativa própria… A namorada da altura participava e então eu fui arrastado. Mas tinha a 

ver comigo! Agora já me desliguei daquilo. Mas considero-me ao nível pessoal uma pessoa muito altruísta… 

Tenho há um mês umas sapatilhas ali para oferecer… Quando tiver oportunidade… Agora nunca me envolvi em 

coisas de política…» 

E7 - «(…) gosto de trabalhar, de fazer pelos outros, de estar metido nas coisas e eu tinha essa vida antes de 

entrar no Meilão… E até estava responsável por certas coisas e tudo o mais e as pessoas com quem eu fazia parte 

sabiam do problema que eu tinha… Acho que isso foi decisivo para a minha mudança, para chegar à decisão que 

tomei… Sinto-me bem a fazer parte do coro, sinto-me bem estar no grupo de jovens, a fazer coisas com eles, a 

apresentar trabalhos, a fazer isto e aquilo… tou a perder isso tudo… Fazia também política, era vice-presidente 

da JSD da Trofa, tínhamos um grupo de trabalho que até fazíamos umas coisitas…(…) Agora não faço muito 

porque tenho muito mais trabalho. Agora estou a afastar-me de tudo… Já não vou ao Coro, política também já 

nem quero saber muito, para não chatear muito a minha cabeça. Pronto, agora estou mais virado para o 

trabalho… Mas ainda este ano meti-me num grupo de música, ainda cheguei a fazer uma actuação com eles, mas 

não tinha tempo… era um coro, mas um coro particular. E eu até gostava muito.(…) Agora também me deu para 

fazer parte de uma tuna, que não tem nada a ver com tunas académicas… (…). Sempre estive ligado à música ou 

a alguma coisa relacionada com música» 

E7 - «Desde há um ano que também faço parte da Comissão do Centro Paroquial de Alvarelhos… A última coisa 

de que fiz parte assim mais activamente foi fazer parte da Comissão de Festas da Padroeira… Faço parte da 

Comissão Social de Freguesia…(…) Nós na Acção Social de Freguesia já sabemos quem são as famílias e as 

pessoas mais de risco… Temos ligação às escolas, temos ligação a todos os organismos que existem…» 

E8 - « Estou ligado ao clube de futebol – ao Águas Santas, sou o director executivo. Trato dos balneários, dos 

equipamentos, sou eu que falo com os jogadores, sou eu que vou buscá-los. Fui eu que fiz a equipa, arranjei 

treinador! Exploro o bar… Mas nunca estive ligado à política.» 

 

Não 

E3 – «Não. Também com 2 empregos é complicado... Para já não...» 

E5 – «(…) associações... Não vejo nenhuma que me dê interesse... um dia que alguma me despertar algum 

interesse... Prá política não tenho paciência...» 

É claro que é preciso considerar que as opções de exercício da cidadania, através do 

voluntariado e associativismo têm muito a ver com a liberdade pessoal de cada um, 

disponibilidade e perfil pessoal. O facto de E3 e E5 não viverem situações semelhantes a E1, 

E2, E4 e E6 não quer dizer que não sejam cidadãos de pleno direito. 
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 Poder-se-á entender que as reflexões emitidas pelos entrevistados sobre os sentimentos 

de reabilitação da imagem e identidade perante a sociedade, sobre o reconhecimento social das 

suas participações activas na sociedade, sobre os seus exercícios e usufrutos de deveres e 

direitos de cidadania foram fruto das suas autoconsciências, de acordo com a proposta de Mead 

(Giddens, 2003:53). Relembre-se que de acordo com o autor referido, a autoconsciência forma-

se na mente de cada um, a partir daquilo que os outros observam e exprimem. Conforme se 

verificou, o ponto de vista dos outros tem uma enorme importância para aqueles que percorrem 

percursos de reinserção social, na medida em que dessa forma se sentem integrados, queridos e 

estimulados para continuarem no caminho da reinserção e afastados dos consumos de drogas. 

Identidade, consciência de si e reconhecimento social estão assim profundamente interligados. 

A identidade resulta do complexo processo de relações que se engendram entre as definições 

exteriores de si e as percepções interiores ou pessoais, entre o que é objectivo e o que é 

subjectivo, entre si e o outro, entre o social e o pessoal, seguindo a linha de pensamento de 

Lipiansky (1990) abordada na parte teórica deste trabalho. Segundo o autor referido, toda a 

identidade requer de facto a existência de outros sujeitos. Também de acordo com Lipiansky 

(1990), Mead afirmava que a consciência de si e o self eram resultantes de uma estrutura e 

experiência social, fruto dos processos de interacção social e respectivas imagens reflectidas no 

interior do próprio indivíduo. 

 

A importância das interacções e relações comprova-se como sendo fulcral para o êxito e 

compreensão de um processo de recuperação e reinserção social de toxicodependentes, ou não 

fosse a sociedade um produto colectivo, resultado das interacções e relações humanas (Strauss, 

1992). E esse mesmo resultado é fruto de um trabalho de construção permanente da própria 

identidade social da pessoa que está a viver o percurso de reinserção social, de acordo com 

Dubet (1994). Também Sommer (2004) anteriormente citado neste trabalho, ensinou que grande 

parte do sentimento de reabilitação da imagem e da identidade social advém de um trabalho 

pessoal do próprio indivíduo, onde a adopção de ”mecanismos de acção” e de postura activa de 

mudança de papéis são prementes para a construção de uma nova carreira, diga-se percurso e 

identidade no presente caso. 

 

No decurso de uma vida, uma pessoa assume os mais diversos papéis e identidades. É 

sobretudo a mudança, o deixar de assumir o papel de toxicodependente e estilos de vida 

adjacentes que se conseguiu verificar nos percursos dos entrevistados presentes nesta 
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investigação. A identidade é o produto de uma combinação instável e nunca imutável, onde os 

contextos sócio-históricos, espaciais e psicológicos que envolvem um indivíduo enformam a sua 

existência. 

 

6.10. Significado pessoal e sentimentos sobre a experiência do percurso ocorrida até 

ao momento da entrevista e prospectivas para o futuro 

Com base na compreensão teórica e empírica daquilo que se entende como sendo o 

enquadramento social necessário à inserção social, onde o alojamento, o trabalho, a família, a 

gestão do tempo, a saúde física e mental, a educação, o acesso à cultura, ao consumo de bens e 

serviços, o exercício e usufruto da cidadania e onde a macro e a micro estrutura social se 

interrelacionam permanentemente (Frémontier, 2002), chegou o momento de aprofundar ainda 

mais o lado subjectivo da questão. 

 

A apreensão e compreensão de significados pessoais e sentimentos sobre a experiência 

do percurso de reinserção social, bem como a solicitação de reflexões sobre o futuro das suas 

vidas têm neste momento da análise toda a pertinência de existir. 

 

6.10.1. Significado pessoal em relação ao cumprimento do “projecto” de reinserção 

social pensado em determinada fase do percurso  

E2 – «Depois descobri aquilo que queria e não queria, a assimilar as regras, as ideias para o futuro... (…) 

também, prontos... pesou-me na cabeça de que tinha que fazer, tenho de conseguir, isto é bom para mim e é isso... 

Não vale a pena andar a enganar, porque no fundo, enganar à minha família e amigos, estava a enganar-me a 

mim próprio, não a eles... Eles estavam bem e eu é que estava mal...» 

E6 - « Sinto que ainda tenho muito para fazer… E sinto que já sei o que é que tenho que fazer… E é 

basicamente isso… Eu no dia-a-dia vou-me apercebendo cada vez mais onde posso chegar… Vou ganhando mais 

vontade de … (…)É o tentar recuperar o tempo perdido… Tenho essa vontade… Tenho mesmo essa vontade…(…) 

Acho que estou a ganhar o espírito que sempre achei e acreditei que tinha dentro de mim… E está-se a soltar aos 

poucos e poucos… Acho que é isso… E depois lá está, vou aguentando melhor os trabalhos, vou ganhando uma 

maturidade e uma força interior gradual…». 
A reflexão emitida por E2 sobre o cumprimento do seu projecto de recuperação e 

reinserção social reflecte o estado de consciência efectivo e responsabilidade conquistada sobre 

a sua vida. Apesar de ser pessoa de poucas palavras, encontra-se em si a segunda frase lapidar e 

plena de significado: «Não vale a pena andar a enganar, porque no fundo, enganar à minha família e amigos, 

estava a enganar-me a mim próprio, não a eles...». De forma mais humilde, E6 assume que muito há 

para fazer no seu projecto de reinserção social e este consiste em conseguir encontrar-se a si 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 145/165

próprio, para poder ser ele mesmo, com as capacidades pessoais em que acredita e que o levarão 

a prosseguir com êxito o seu projecto de vida. 

 

6.10.2. Outros projectos pessoais e profissionais para concretizar no futuro  

A existência de projectos para o futuro, sejam eles pessoais, profissionais, de curto, 

médio ou longo prazo fazem parte necessariamente dos percursos de reinserção social de 

pessoas que não tinham perspectivas nem prospectivas para o seu futuro. 

 

Curto, médio e longo prazo 

E1 – «Eu tenho projectos no curto prazo que vão cimentar o futuro no longo prazo. O meu projecto de curto 

prazo é alicerçar esta empresa... Portanto, aumentá-la, fazê-la crescer mais um bocado, pronto e informatizá-la 

melhor, provavelmente quero ter um funcionário, quero ter um armazém próprio, quero crescer (…) E portanto 

estou empenhado em fazer crescer a empresa, em ter um armazém, um escritório portanto... Depois em termos 

pessoais, naturalmente quero comprar uma casa... E se possível ter uma companheira... Não me parece que seja 

desta, já verifiquei que esta relação não vai muito longe... Mas não desistirei naturalmente de querer ter uma 

companheira para viver comigo...» 

E2 – «(…) e agora para o início do ano quero ver se compro um apartamento... Vou conversar com a minha 

namorada, prontos... E andar com calma, pois a vida não é fácil...(…) Mas o próximo é mesmo comprar casa 

e...depois logo se vê...(…) Esse é o próximo... depois talvez seja casar...» 

Verificam-se aqui dois tipos de projectos para o futuro: um de E1 mais profissional e de 

curto prazo e outro mais pessoal para médio e longo prazo. Já E2 fala somente ao nível pessoal. 

 

Amizades 

E2 – «No fundo, tendo chegado a este ponto do programa, né, tinha objectivos para atingir... (…) não era vir cá 

e estar aqui sem nada... Era preciso ter uma socialização na medida em que só assim... para ter alguém aí para 

tomar um café, fora do trabalho, ao fim de semana... (…) a fase da reinserção do Projecto Homem incentiva-nos 

a que nos socializemos com pessoas de fora, que é mais importante do que com as do programa... com estas 

estávamos todas as semanas... (…) após estar efectivo na empresa, sentia muita necessidade de arranjar amigos 

que não fossem do Projecto Homem…» 

No âmbito da questão a que corresponde este ponto no guião de Entrevista, E2 abordou a 

questão da amizade. Para ele é uma questão para continuar a investir no seu projecto de vida, no 

seu futuro. 

 

Desporto 

E3 – «Mas estou a pensar começar a dedicar-me a um desporto.» 

E5 – «Gostava muito era de praticar desporto... O body-combat adorava!» 
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Outros viram-se para outros projectos, como os ligados ao desporto. 

 

Resolução de problemas antigos 

E4 – «(…) é uma realidade que eu quero mais cedo ou mais tarde colocar um ponto final e mais cedo ou mais 

tarde ir a cada uma das pessoas e dizer: “ – Olha, toma lá! Obrigado, desculpa e pronto...”. [Trata-se da 

resolução de problemas de dívidas antigas] Isso acaba sempre por ser uma situação que me causa desconforto... 

Mas é um objectivo...» 

Interessante é a postura de E4 ao incluir nos seus projectos de futuro a resolução de 

problemas do seu passado de toxicodependência. Sem dúvida que a questão de assumir os seus 

próprios erros, a responsabilidade e maturidade estão bem patentes aqui. 

 

Profissional 

E4 – «(…) para lhe dizer que tenho objectivos pessoais de adquirir conhecimento... O meu objectivo principal é 

ter uma boa prestação em termos profissionais, para também poder auferir de um bom rendimento.» 

E5 – «Eu gostava era de alguma coisa na minha área, em gestão ou contabilidade. O meu problema é entrar no 

mercado e ganhar experiência... Há contabilistas a trabalhar a troco de nada, só para ganhar experiência. (…)... 

Gostava de arranjar emprego em contabilidade ou gestão financeira...» 

Mais uma vez a questão profissional presente. 
 

Familiar 

E4 – «Continuar a aproximação, uma aproximação cada vez maior com o Hugo e a João... Porque quer 

queiramos, quer não este meu trajecto criou afastamento, criou algumas rupturas que só se vão diluindo no tempo 

e também com uma atitude constante minha, uma atitude positiva que tem de se manter constante para realmente 

ir esbatendo essas brechas que foram criadas... Portanto esse é um objectivo...». 

E8 – «Conquistei muita coisa… Uma foi o meu menino! Construí uma família, tenho um lar! Coisas que nunca 

pensei… Quer dizer, pensava até pensava! Nuca pensei é que fosse concretizar assim tão rápido! E só isso, fogo, é 

a principal força da minha vida! Quero viver para ele mesmo!» 

 

Pessoal 

E4 – «Outro objectivo é de manter uma boa relação com a Natália, portanto conseguir que a nossa relação se 

vá... portanto, tenha chama por onde arder... E relacionar-me bem com os outros, no fundo sentir-me bem 

comigo e com os outros, com uma atitude coerente... Em termos profissionais ter um êxito, que me proporcione 

o suficiente para ter uma vida agradável e na qual me sinta bem...» 

 

 

 

 



“A REINSERÇÃO SOCIAL – EXPERIÊNCIAS DE PERCURSOS DE TOXICODEPENDENTES” 

(ANÁLISE QUALITATIVA) 

  

Jorge Manuel Valença Rebelo 147/165

Estabilidade financeira, viajar, casa própria 

E5 – «Eu gostava de viajar, o que significa ter de ganhar mais (…) Era capaz de investir mais dinheiro em viajar 

do que propriamente ir comprar casa e as mobílias... Adorava viajar... tirar umas férias e tudo o mais... E claro 

ter uma casa minha... Pelo menos se eu mantiver aquilo que eu tenho já me dou por feliz. Embora gostasse de uma 

outra estabilidade financeira...» 

 

Constituir família, ter casa, conquista de autonomia económica 

E7 – «Eu gostava de ganhar mais dinheiro aqui, de crescer mais, para poder realizar o que me falta… que é 

casar com a Sofia! Ter filhos com ela, poder ter a minha casinha, ou nós podermos ter a nossa casinha, os nossos 

filhos, e que eu com este trabalho que tenho, que gosto muito, poder sustentar essa situação… Acho que é isso… 

Depois há-de vir o objectivo dos filhos, trabalhar para eles, de os formar, educar, de os ver a crescer, de um dia os 

ver homens acabados e lutar pelas coisas deles, acho que o que me falta é isso… Acho que esta parte foi 

importante, mas é assim, tenho de ganhar mais dinheiro para poder investir nessas coisas… Para manter uma 

prestação de uma casa hoje em dia, não tinha grande possibilidade… E gostava de poder crescer mais um 

bocadinho para poder fazer esse tipo de investimentos e começar a trabalhar nesse tipo de situações… Acho que é 

isso que me falta… Depois quando tiver essas concretizadas, outras aparecerão… Por hipótese, ir para o Corvo 

[Ilha do Arquipélago dos Açores, de onde é proveniente a namorada]… Para mim o único problema é que o Corvo 

não tem mercado para o meu trabalho… Mas não descarto trabalhar até aos 50 ou 60 anos e ir para lá… Eu 

gostei daquilo e da vida de lá… Acho que também… gosto de pesca, gosto do campo, da agricultura… Mas 

essencialmente é isso, é poder ter alguma autonomia, o meu espaço, o meu cantinho, a minha família, construir a 

minha casa… e viver para isso.» 

 

Todos os entrevistados nos apresentaram projectos de diversa ordem e importância, 

sendo mesmo uma e outra com grande grau de subjectividade e relacionadas com os contextos 

de cada pessoa. Mas denota-se em E7 uma panóplia e ambição de projectos pessoais e 

profissionais que estão de acordo com a grandeza dos seus sonhos. 

 

6.11. Significado e transformações ocorridas na mudança de um estilo de vida livre 

de drogas 

Conforme já se havia verificado pela revisão de literatura, os objectivos de qualquer 

programa terapêutico de recuperação e reinserção social de toxicodependentes é propiciar 

oportunidades para que as pessoas desenvolvam ou descubram que têm capacidades para um 

novo estilo de vida, livre de drogas. São promovidos comportamentos positivos para a 

abstinência de consumos de drogas e álcool, de higiene pessoal e ambiental, actividade física, 

mudança de comportamentos agressivos, e sobretudo, o reforço de relações interpessoais e com 

pessoas significativas (Lopes e Franqueira, 1999: 50). Veja-se o que afirmaram alguns dos 

entrevistados sobre o que se acabou de referir. 
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Independência em relação às dependências 

E1 – «Eu penso que o factor mais importante é não me sentir dependente. (…) Já me chateia fumar, já fiz várias 

tentativas de deixar, mas é assim, o mal que faz não é imediato, não se nota muito... Mas essencialmente é não 

estar agarrado a uma dependência... Ter que de manhã acordar, e ter que ir comprar produto ou ter produto na 

mesa-de-cabeceira... Eh pá, isso para mim é uma prisão...» 

Independência em relação às drogas, ou seja “tóxico-independente”. Ao facto 

mencionado por E1 poder-se-á denominar liberdade, uma vida livre de drogas. 

 

Diferenças 

E2 – «(…) ao ver as outras pessoas... pensava que a vida não podia ser assim [comparando a sua vida de 

toxicodependente com a dos outros] e que podia ser igual aos outros. Também saber que se vou para ali... Sei 

que me vai fazer mal, vai-me trazer lembranças... e não vou, prontos! Comecei a cortar também com uns certos 

espaços que frequentava...» 

E2 – «A outra [referindo-se à vida de toxicodependente] nem sequer se podia dizer que era vida... Não quero é 

voltar lá! ... é um outro mundo... Ao princípio não é fácil a gente estar a começar outra vida diferente... Mas 

conforme se vai avançando, vai-se sentindo os resultados a aparecer...e isso motiva uma pessoa... é assim mesmo... 

(...) E que vida é que eu fazia na outra? Era aquilo... Levantava-me de manhã e deitava-me à noite... Levantava-

me de manhã e deitava-me à noite...e não passava dali para a frente... Não fazia nada... Só dava problemas...(...) 

hoje em dia há problemas, mas fazem parte da vida e depois resolvem-se... Cada dia traz os seus problemas, mas 

não há nada que não se resolva... (...) A maneira de pensar as coisas é agora muito diferente...». 

E8 – «Esta agora não tem nada a ver! Acordar de manhã, sem preocupação nenhuma, sem ter que enganar as 

outras pessoas. Sem sofrer absolutamente nada… No início dos consumos é tudo muito bem, mas depois tem que se 

consumir para tirar as dores. Fogo, só isso. Aquilo não é vida! Que figurinhas eu fazia para aí… Andava muito a 

pé… Tinha carro, bati com ele e fiquei sem carro. Andava a pé para trás e para a frente. Era uma vergonha» 

 

A comparação com os dois mundos (da toxicodependência e o da liberdade fora das 

drogas) é fundamental para E2 como forma de sentir a sua realidade presente, na qual 

aparentemente se sente bem. 

E2 – «(…) cheguei ao estado em que estou, não é... Consegui! E ter o modo de vida que eu tenho hoje, que é 

totalmente diferente. Dia a dia, cada passo, com objectivos». 

E3 – «Bem, agora sei porque é mesmo visível, consigo ver tudo o que vivi, era tudo fachada... A diferença entre 

um lado (da vida de dependência) e o outro (vida livre de drogas) é que deste lado é sempre a subir, no outro é 

sempre a descer...». 

Na outra vida era tudo “fachada”. E E3 chama a atenção de um facto interessante, ao 

afirmar que na vida de dependência de drogas está-se sempre em processo de queda, enquanto 
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na actual, em que se encontra livre de drogas, a sensação de crescimento e subida são 

dominantes.  

E4 – «Para mim, este novo estilo de vida, eu não diria novo estilo de vida... Para mim, este retomar, porque para 

mim, é um retomar... (…) Mas o que significa é realmente o retomar de um estilo de vida que me satisfaz e 

significa que realmente eu tomei a decisão certa quando realmente em vez de cavar o fosso e ir viver para o 

Bairro S. João de Deus como capiador ou ir para o Hospital de S. João arrumar carros... (...) E portanto a 

decisão de ter retomado o programa que eu sabia poder funcionar, e que o ia retomar pois não tinha alternativa, 

senão... Portanto, hoje para mim significa que tomei a atitude correcta e que depois de a ter tomado fiz aquilo 

que precisei de fazer para realmente ter sucesso... Porque realmente a intenção de me reabilitar aconteceu, a 

intenção de recomeçar uma vida, também aconteceu porque hoje tenho de novo uma mulher a meu lado, tenho 

uma casa da qual gosto, um apartamento bonito, agradável, no qual estamos bem... Tenho um emprego em faço 

aquilo que gosto de fazer que é a área comercial... (...) O importante é que eu em termos pessoais consegui 

atingir os principais objectivos…». 

E7 - « É assim, a forma como eu vejo Alvarelhos agora e naquela altura não tem nada a ver…(…) Eu não 

conseguia estar aqui em Alvarelhos se não fumasse, se não andasse nesses meios, se não estivesse metido nessas 

coisas… Enquanto actualmente Alvarelhos para mim já não é isso, nem nada que se pareça… (…) Como se sabia 

onde é que ela [a droga] estava, a que horas é que se podia ir lá, como é que tínhamos que fazer e essas coisas 

todas… quero dizer, do pensar ao acto era uma fracção de segundos… E agora também é claro, não sei como as 

coisas funcionam, não sei onde é que eles estão [os traficantes], não sei quais são na realidade as pessoas que têm 

e isso parece que não, mas ajuda-nos porque sentimos que estamos aparte desse mundo… Já não nos 

enquadramos… Se passar por um sítio desses e se vir até é capaz de me doer a barriga porque não me enquadro 

ali… Não gosto daqueles sítios… Dantes entravamos aí nos bairros, não tínhamos medo de ninguém nem de 

nada… Agora, pode passar às vezes e até dá medo! Eu acho que ninguém se dá bem com a dependência…» 

E7 - «Acho que não tem nada a ver… Não é vida nenhuma! Eu acho que a droga é muito fixe, é muito boa, por isso 

quem quiser que se convença disso porque é verdade… É um estado de graça que se atinge ou que se está com o 

efeito, mas por outro lado, eu acho que não se vive… Uma pessoa sob o efeito de drogas não vive, não saboreia a 

vida, não existe como animal quase… É um ser vegetativo…(…) A droga, para o mal que a vida tem, é um 

refúgio… é boa, faz com que as pessoas se libertem um bocado dessas coisas… Agora, não há nada como se viver 

sem drogas. O vivermos sem drogas, sofremos e rimos… Quando estamos com a droga só deliramos, 

vegetamos… Só nos preocupamos com o dinheiro para o próximo consumo… Se tenho dinheiro é fixe, se não 

tenho é um problema muito grande… E depois tudo bem, tem-se aquela hora de estabilidade, de paz, aqueles 

momentos em que parece que o mundo é todo lindo, que vamos ser uns grandes homens, que vamos fazer isto e 

depois aquilo… E no outro dia acordo e só vejo se tenho dinheiro ou não… e já está tudo a cair outra vez em 

cima…» 

 

Experimentar novos caminhos 

E6 - «Pois é um começar a ter vontade de procurar caminhos, ter tempo para pensar, experimentar (que não 

sejam drogas), mas experimentar e ver o que me interessa e o que gosto de fazer… E conhecer, sou curioso por 

natureza…» 
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6.12. Evolução social e económica ao longo do percurso de reinserção social 

A evolução dos percursos nos níveis social e económico permitiram apreender e 

compreender de forma reforçada alguns dos pontos presentes nas anteriores unidades de análise 

e de forma específica aquelas que se referem à panóplia de interacções e relações inerentes aos 

processos de reinserção social. 

E3 – «A minha avó ia-me assegurando todas as necessidades, juntamente com a Segurança Social...». 

E3 faz referência simultânea a duas fontes de ajuda financeira e social (uma micro e 

outra macro-social), a avó e ao mesmo tempo a Segurança Social. 

 

6.12.1. Benefícios sentidos dos recursos micro e macro-sociais existentes 

Recursos micro-sociais 

Pais 

E1 – «Bom a minha mãe sempre me apoiou economicamente ao longo de todo o tratamento, conforme já foi 

referido. Nunca me faltaram recursos económicos... Nunca precisei de apoios estatais.» 

E2 – «Se não tivesse a ajuda dos meus pais e tudo...ao nível financeiro tinha de pagar apartamento e tudo...(…) 

durante o primeiro mês de trabalho, enquanto aguardava pelo 1º salário o meu pai ajudou... Depois recebi e 

paguei-lhe... (…) A família foi sem dúvida o apoio mais importante...» 

E3 – «A minha avó ia-me assegurando todas as necessidades 

E5 – «Eu acho que a minha mãe dava um x para a instituição... Mas se calhar não era a minha mãe que pagava 

isto (…) A minha mãe ajudou-me...» 

E6 - « E tenho que referir que a minha mãe me ajudou muito em muitas alturas cruciais… Foi importantíssima 

mesmo…»  

E8 - « E os meus pais chegavam-me o que faltava» 

 

Irmã 

E7 – «A minha irmã… ela era que pagava a Comunidade…» 

 

…E Venda de artesanato, entre outras facilidades 

E7 – «As minhas irmãs gostam daquilo e levavam para as amigas e vendiam nas fábricas, por aí… Havia meses 

que pagava as minhas despesas todas com o dinheiro destas vendas e ainda dava para mim… Penso que foi muito 

importante… Mesmo a nível de materiais e tudo, para fazer um trabalho tinha que falar com as pessoas, elas 

tinham que me adiantar algum dinheiro, tinha que encomendar algum material e comprar…» 

 

Os recursos micro sociais provenientes dos suportes familiares são os predominantes no 

que se refere às pessoas entrevistadas, consequentes à proximidade e apoio presentes ao longo 

de todos os percursos analisados. 
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Recursos macro-sociais 

Trabalho 

E5 – «(…) eu comecei a arranjar trabalho para me financiar...(…) até começar a ganhar o meu para me 

sustentar demorou pouco... No máximo 2 meses... Quando comecei a receber o 1º salário (uma semanada, 

quinzenada, não sei...), mas era pouco! Era só para... Pronto nessa altura estava a viver na reinserção, tive lá um 

mês... Só depois é que fui viver com o meu companheiro... Portanto nessa altura só precisava para... nem para 

comer precisava. Embora o dinheiro fosse pouco, comecei logo a receber... Depois nunca mais falhou o dinheiro!» 

É de referir que o trabalho só se tornou num recurso para E5, numa fase mais avançada 

do programa terapêutico, ou seja a partir da reinserção social. 

 

Segurança Social/RSI 

E2 – «Mais tarde depois a Segurança Social até me deu RMG [entenda-se RSI]... tinha metido os papéis... A 

única coisa que beneficiei foi da Segurança Social quando pagava o apartamento, por intermédio do RMG. 

Recebia uma média de vinte e tal contos por mês...mas deixei logo de receber quando comecei a trabalhar na fase 

de reinserção social.. No início, quando aluguei uma casa na altura o RMG ajudou, mas para pagar o aluguer 

do quarto por (...) E o que recebia ao fim do mês já dava para sobreviver....» 

E3 – «(…) juntamente com a Segurança Social... Numa altura na 1ª fase em que a minha avó já me enviava os 

vales de correio, eu requeri o RSI... Foi por intermédio dos terapeutas... eles achavam que eu precisava...» 

E4 – «Sim, RSI sim. Portanto quando eu vim em Maio de 2003, portanto eu já não tinha subsídio de desemprego, 

entrei no Projecto Homem e fui à Segurança Social dizer exactamente isso... Eu iniciei o programa de reabilitação 

do Projecto Homem, não auferia de qualquer rendimento, e portanto tinha necessidade de RSI e obtive-o. Quando 

comecei o curso subsidiado fui à Segurança Social e disse-lhes que deixo de necessitar de RSI uma vez que ia 

começar um curso subsidiado... Portanto, nesse mesmo mês deixei de auferir o RSI... Auferi o RSI desde Maio de 

2003 até Fevereiro de 2004.» 

E5 – «Recorri também ao RSI, ainda estava em Comunidade...» 

E6 - «Quanto a apoios da Segurança Social, é aquilo que se sabe… Sobre o rendimento mínimo só sei daquilo 

pela boca dos outros…» 

E7 - «Depois mais tarde comecei a receber o RSI… Com o dinheiro do RSI juntei algum dinheiro e concorri 

então para Barcelona com o incentivo e ajuda dos profissionais da C. T. Meilão…» 

E8 - «Recebia o RMG! Só precisei no início de dinheiro para tabaco. Depois comecei a ganhar e não precisei 

mais de apoio de ninguém. Tive também muita sorte neste ponto de vista.» 

  Uma situação que se pode observar nestas afirmações é o facto de apesar de terem sido 

apoiados pela Segurança Social e RSI, não existe uma filosofia de “subsidio-dependência”. 

Existe mesmo, uma grande responsabilidade e espírito cívico no que concerne aos deveres de 

cidadão, perante os benefícios recebidos. Veja-se a situação vivida e referida por E3 referente ao 
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seu RSI: «Só que quando comecei a trabalhar fui lá à Segurança Social e cortei... A Assistente 

Social lá até ficou admirada, pois tinha sido o primeiro a pedir para cortar...». 

   

  Sem dúvida que as dinâmicas e instrumentos de inserção macro-social estão à disposição 

de todos aqueles que vivem percursos de reinserção, sendo o RSI o principal instrumento da 

política social na prevenção e combate à exclusão social. Estando na presença de percursos onde 

a interacção activa entre as dimensões macro e micro social dá mote à postura e dinâmicas de 

mudança, o apoio do RSI (que pressupõe precisamente essa mesma postura nos seus contratos 

de inserção) aplica-se de forma coerente e eficaz. No entanto, perante a liberdade de usufruírem 

ou não os seus direitos (quando estão informados dos mesmos) cabe a cada pessoa decidir da 

sua solicitação, no âmbito de um direito que tem e como o fazer. A necessidade de informação é 

premente e necessária, cabendo às instituições da sociedade civil e sobretudo ao Estado esse 

papel. 
 

Curso de formação profissional financiado 

E4 – «Portanto era um curso subsidiado, e portanto isso permitiu-me portanto, aguentar durante o ano de 2004, 

porque recebia à volta de 450€ e portanto dava para eu pagar a renda juntamente com o João Paulo e a Sílvia... 

Deu para pagar as despesas... Deu para eu me sustentar até final do ano...». 

Outra fonte de financiamento que facilitou a reinserção social de E4 foi proporcionada 

pela bolsa do curso de formação profissional, à imagem do que sucedeu com E5. 
 

 Arrendamento jovem 

E6 - « Só recebo o apoio do Arrendamento Jovem que me ajuda a pagar a renda… Lá está, porque não 

trabalhava e tinha idade para isso… Por acaso foi quase um oásis no meio do deserto… Nunca tive subsídio de 

desemprego… Ainda bem, se calhar… Era capaz de me habituar…» 

 

  É de referir que E1 não beneficiou de qualquer programa estatal para a sua inserção no 

mercado de trabalho, nem mesmo do RSI ou outro apoio da Segurança Social. 

 

 Foram referidos pelos entrevistados alguns instrumentos provenientes das políticas 

sociais vigentes em Portugal que facilitaram em algum momento o percurso de reinserção social 

e de “transição ao trabalho”. Para E2, E3, E4, E5 e E7 a ajuda activa do Estado por intermédio 

do RSI e de apoios da Segurança Social manifestaram-se como de óbvia importância, mesmo 

que nalguns casos tenha sido muito localizada no tempo. A acção de formação profissional 

financiada pelo Fundo Social Europeu que E4 usufruiu, também se enquadra no grupo dos 
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beneficiários dos apoios das políticas sociais em vigor no país, tal como o Arrendamento Jovem 

foi também fulcral para a autonomização e residência de E6 no Porto. 

 

 É de salientar o facto de nenhum dos entrevistados ter recorrido ou beneficiado da 

medida específica de discriminação positiva a toxicodependentes em tratamento, denominada 

Programa Vida-Emprego, explicada no enquadramento teórico desta dissertação.  

 

6.12.2. Influência e significado de factores de desigualdade social (classe social, 

etnia, género e idade) no próprio percurso em análise 

Idade 

E1 – «A idade teve um peso grande... Até porque eu era dos mais velhos que estava no programa... 

Carinhosamente os meus colegas tratavam-me por velhote... Mas teve muita influência... Portanto eu sei que 

aguentei muitas coisas, muitas situações, toda aquela pressão, o tratamento, toda aquela terapia e sobretudo 

aquela fase em que consegui realmente dar a volta a mim próprio em aspectos muito importantes... Foi também a 

minha idade» 

 

Género 

E5 – «É assim, a nível de percurso acho que é a mesma coisa... Agora, o que é capaz de... A única diferença que 

eu vejo que há entre um homem e uma mulher é a nível da aceitação social... Porque, eu tenho a certeza que 

estava muito mais à vontade aqui, se fosse homem a nível... se as pessoas descobrirem, acho que era muito mais 

aceite a nível de homem do que a nível de mulher...(…) existem muitos preconceitos a nível das mulheres... (…) 

Mas para o resto do percurso é igual...» 
A idade foi um factor considerado como significativo por E1, como passível de ter 

alguma influência no seu percurso de reinserção social. Para E1 a idade teve um peso 

significativo e atribui muito do seu êxito à sua influência positiva. Já no que se refere ao género, 

referido por E5, o mesmo não terá influenciado o seu percurso de reinserção social. Refere 

somente o preconceito mais negativo em relação às mulheres toxicodependentes, 

comparativamente aos do sexo oposto. 

 

Quanto à influência de outros factores de desigualdade social como por exemplo as 

condições sócio-económicas ou as competências educativas e culturais, não foram referidos 

pelos entrevistados dados suficientes para a sua análise. No entanto, pode-se observar pelo 

conhecimento que se tem dos dados sócio-demográficos e da análise biográfica dos percursos 

que se encontram no grupo de entrevistados, pessoas bem díspares aos níveis referidos. Apesar 

das diferenças detectadas, encontraram-se semelhanças ao nível dos êxitos na reinserção social. 
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7. Reflexões Finais 

 Estando próximos do epílogo é chegado o momento de reflexão crítica, sobre os 

contributos proporcionados pela presente dissertação de mestrado. 

 

Sob um ponto de vista teórico e empírico, pode considerar-se que se conseguiu a 

resposta às quatro perguntas de partida formuladas inicialmente. Com a leitura desta dissertação 

é possível compreender o significado de reinserção social em experiências e percursos 

decorrentes da toxicodependência. Foi possível encontrar no meio da complexidade, 

indeterminação e dispersão de factores biográficos e sociais de percursos e experiências de 

reinserção social na toxicodependência, alguns que assumiram papel concreto de influência 

positiva. Foi possível encontrar pontos comuns e outros divergentes nos percursos e 

experiências investigados, e que por intermédio da abordagem interaccionista simbólica e da 

Sociologia da Experiência, permitiram-nos chegar a uma compreensão importante sobre os 

resultados atingidos. Ficamos também a perceber e a compreender quais as interacções sociais 

mais determinantes na prossecução dos referidos percursos. Quanto aos onze objectivos 

delineados, poder-se-á considerar que os mesmos foram cumpridos, resultando assim num 

trabalho que, apesar de algumas contingências e dificuldades, poder-se-á considerar completo 

ao nível mais formal. 

 

Sendo um trabalho de investigação, interessa-nos sobretudo perceber o alcance dos 

resultados alcançados e os contributos por ele proporcionados para a problemática objecto de 

estudo e áreas do conhecimento envolvidas. 

Vejamos então com mais pormenor os contributos surgidos do nosso estudo empírico: 

• nos percursos de decadência, o ponto de partida para a reinserção social corresponde 

em todos os participantes como sendo o ponto mais fundo atingido (contextualizado 

em função da realidade pessoal e social de cada indivíduo entrevistado), mas não 

necessariamente no patamar da exclusão social total, o ponto mais grave e baixo 

possível ao nível da exclusão social (conforme se poderá verificar pela leitura das 

páginas 74 à 82); 

• na contextualização espacial, temporal, social e psicológica dos momentos-chave de 

passagem da exclusão para a reinserção social, existem comportamentos, vontades 
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de mudança, de abandono dos consumos que determinam decisões fundamentais 

para a concretização dos percursos em análise (conforme se poderá verificar pela 

leitura das páginas 82 à 86); 

• nos factores promotores dos processos encontramos comportamentos e mecanismos 

micro e macro sociais que ajudam à concretização da reinserção social, do início ao 

final do percurso de cada caso (até ao momento da conclusão das entrevistas) 

(conforme se poderá verificar pela leitura das páginas 86 à 93); 

• através da análise e discussão das reflexões sobre o significado da existência de 

“projecto(s)” e de um fio condutor para o futuro, nos percursos de reinserção social 

estudados, verificamos uma grande subjectividade contextualizada nas realidades 

diferentes de cada experiência analisada (conforme se poderá verificar pela leitura 

das páginas 93 à 96); 

• no que se refere aos participantes e papéis de todos os actores presentes nos 

processos de reinserção social, conseguiu-se perceber que o indivíduo sozinho não 

conseguiria atingir o patamar de reinserção social projectado, sendo no entanto ele o 

actor principal do percurso e sem o qual, sem a sua iniciativa, vontade e querer, nada 

poderá fazer no sentido da mudança (conforme se poderá verificar pela leitura das 

páginas 96 à 103); 

•  no que se refere às fases de preparação e à própria concretização da “transição ao 

trabalho” ou reinserção profissional (estratégias adoptadas, motivações, número e 

tipo de empregos, etc.) ficamos a perceber e a compreender como se concretizam e 

quais as diferenças existentes nos percursos analisados (conforme se poderá verificar 

pela leitura das páginas 103 à 113); 

• sobre a existência de benefícios e significados atribuídos aos programas activos de 

inserção no mercado de trabalho, ficamos a saber, no que se refere ao grupo de 

participantes neste estudo, que pouca relevância teve em 6 dos casos. Mas num 

deles, dever-se-á destacar um papel crucial no desenvolvimento do referido percurso 

(conforme se poderá verificar pela leitura das páginas 113 à 114); 

• quanto à importância ou papel atribuído ao conhecimento de terceiros do problema 

da toxicodependência, verificou-se que tanto foi considerado um obstáculo, como 

também um factor positivo e de estímulo nos percursos estudados (conforme se 

poderá verificar pela leitura das páginas 114 à 116); 
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• ficamos a perceber as interacções permanentes entre as dimensões micro e macro 

sociais, as dificuldades, formas de as ultrapassar ou contornar e enquanto 

beneficiadoras ou entraves dos percursos de reinserção social (conforme se poderá 

verificar pela leitura das páginas 117 à 138); 

• para os percursos de reinserção social de toxicodependentes percebemos a 

importância de uma nova identidade e estilo de vida, ou retomada dos mesmos, e o 

papel do sentimento de reabilitação da imagem perante os contextos sociais em que 

os indivíduos se encontram reinseridos (conforme se poderá verificar pela leitura das 

páginas 138 à 140); 

• ficamos a conhecer o que os entrevistados sentem e pensam no que se refere ao 

reconhecimento social, ao exercício de deveres e usufruto de direitos de cidadania, e 

sobretudo, à apreensão e compreensão dos seus significados pessoais nas 

experiências de percursos de reinserção social (conforme se poderá verificar pela 

leitura das páginas 140 à 149); 

• ficamos a perceber a importância que os beneficiários entrevistados atribuem aos 

recursos macro sociais e aos apoios prestados pela Segurança Social, nomeadamente 

do R.S.I., pelas prestações pecuniárias da Acção Social, pelo Programa Vida-

Emprego, bem como de outros benefícios proporcionados pela comunidade ao nível 

do Estado e das instituições de solidariedade social. Destes, foram referidos os 

benefícios recebidos pelo RSI, bolsas de formação e o Arrendamento Jovem 

(conforme se poderá verificar pela leitura das páginas 149 à 152); 

• sobre a influência e significado de factores de desigualdade social nos percursos em 

análise, ficamos a saber que a idade e o género tiveram uma influência ora positiva 

(no primeiro caso) ora negativa, no segundo caso (conforme se poderá verificar pela 

leitura das páginas 152 à 153). 

 

Relacionado com o que foi mencionado, registaram-se ainda, nas entrevistas realizadas 

os seguintes dados: 

• apreendemos que o adquirir a consciência dos pontos negativos e positivos 

relacionados com uma mudança de vida num percurso de tratamento e reinserção 

social na toxicodependência, teve um papel preponderante nos que são objecto desta 

investigação; 
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• como factores promotores dos percursos surgiram alusões relacionadas com a vida 

saudável, disponibilidade para a família, consciencialização da situação de 

degradação comparativamente a uma vida livre de dependência de droga; 

• relatos sobre o significado e as transformações ocorridas na mudança de estilo de 

vida livre de drogas, onde foi focada a importância da independência total em 

relação às dependências de drogas; 

• compararam-se os “dois mundos” (o da toxicodependência e o da liberdade fora das 

drogas), resultando da comparação referida a tomada de consciência e o sentimento 

de prazer de uma vida livre de drogas. 

 

A presente dissertação também nos permitiu compreender a diversidade e complexidade de 

interacções e relações estabelecidas com e pelo sujeito que é objecto de intervenção, no sentido 

positivo da sua recuperação e reinserção social. Sem a panóplia de interacções ocorridas e 

estudadas referidas, nenhum dos sujeitos entrevistados teria conseguido sair dos percursos de 

exclusão social em que se encontravam. 

 

Ao longo de toda a análise e discussão do conteúdo das entrevistas verificou-se a 

importância nuclear atribuída às dimensões micro e macro-sociais nos percursos e experiências 

de reinserção social ao nível interaccional e relacional, permanente desde o início dos percursos 

até ao momento da entrevista, podendo assim afirmar-se que os mesmos foram fundamentais 

para cada um dos percursos referidos. 

 

 Na medida em que quanto maior é o grau de exclusão e isolamento social, maior 

importância e papéis poderão ter as interacções e relações com os sujeitos ou agentes externos 

nos percursos de reinserção social. Estamos perante a presença de um pormenor técnico-

terapêutico considerado fundamental nos percursos de reinserção social do nosso estudo e que 

se relaciona directamente com uma questão fundamental de qualquer pessoa que tenta sair de 

uma situação de exclusão social, na qual o papel da ressocialização é paradigmático. 

 

 Interessou-nos também compreender as dificuldades sentidas especificamente no 

âmbito do processo de “transição ao trabalho”, como uma das vertentes integrantes de grande 

parte dos percursos de reinserção social estudados nesta investigação. Nesse sentido, grande 

parte das contrariedades encontradas nos processos de “transição ao trabalho” que ocorreram 

nos percursos de reinserção social estudados foram obstáculos, sendo as mais relevantes e 
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frequentes com origem no próprio indivíduo e no âmbito micro social do processo e quase 

nunca como resultado do próprio espaço profissional. 

 

Não há investigação que não tenha as suas dificuldades específicas. No caso da presente, 

previu-se o surgir de algumas ao nível da população participante, pelo que se recorreu a alguns 

sujeitos seleccionados para comporem uma amostragem teórica, considerada a mais adequada à 

realidade e objectivos da investigação. Nesta tarefa, como em grande parte dos casos 

semelhantes, foi necessária a colaboração institucional de organizações e profissionais de 

diversas áreas intervenientes na toxicodependência e até mesmo de pessoas que passaram pelo 

mesmo problema de dependência, num papel de informadores privilegiados de acesso à 

população alvo do estudo.  

 

Uma dificuldade prevista teve a ver com o receio de exposição pública, e que se pensa ter 

sido uma das possíveis causas de algumas situações de desistência às entrevistas. Para 

ultrapassar a situação anterior foram necessárias estratégias persuasivas e explicativas para 

convencer as pessoas a falarem de um problema muito pessoal a alguém que lhes é estranho, 

dentro das regras de ética em investigação científica. A estratégia adoptada para ultrapassar a 

situação referida concretizou-se através da mediação dos responsáveis de uma instituição de 

tratamento de toxicodependência e de uma profissional (psicóloga de referência dos 

entrevistados), de informadores privilegiados (pessoas que passaram por problemas de 

toxicodependência e processos de reinserção social em comunidade terapêutica) e de reuniões 

prévias de preparação e apresentação da investigação em que todos participaram, através das 

entrevistas e colaborações diversas.  

 

O objectivo de se possuir um nível mais abrangente de participantes (pretendia-se ter a 

presença de pessoas procedentes de percursos de reinserção provenientes de outros modelos de 

tratamento como os do regime ambulatório, nomeadamente dos CAT’s), não foi possível de ser 

alcançado, em parte devido às dificuldades burocráticas de acesso, bem como alguma falta de 

abertura para jovens investigadores externos à instituição estatal envolvida. Por outro lado, a 

facilidade e disponibilidade de pessoas que concretizaram percursos em regime de internamento 

em comunidades terapêuticas e a ausência, impossibilidade ou inexistência de pessoas com o 

perfil necessário para a concretização do presente estudo, provenientes de percursos em regime 

ambulatório é talvez um facto a considerar e a levar em conta para futuras investigações, 

nomeadamente no que se refere à eficácia dos recursos públicos e privados de tratamento e 
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reinserção social de toxicodependentes. São antigas as referências sobre a ausência de avaliação 

e dados estatísticos sobre os referidos equipamentos (Estratégia Nacional de Luta Contra a 

Droga de 1998, Síntese do Relatório sobre a execução da Estratégia nacional de Luta contra a 

Droga em 2005, declarações públicas de responsáveis públicos e privados, ou seja, é um facto 

permanentemente levantado e por resolver) e precisamente sobre os percursos e experiências 

tomados por este trabalho como objecto de investigação. No entanto, apesar dos participantes 

terem passado todos por internamentos em comunidades terapêuticas, tal facto proporcionou um 

conhecimento maior deste tipo de equipamentos ao serviço da sociedade e que ao nível da 

investigação social não se encontram tão presentes, talvez pela sua necessária e discreta 

presença na sociedade. 

 

Ao longo do trabalho foram identificados alguns potenciais riscos de interferência de 

acordo com Savoie-Zajc (2003) relacionados com as entrevistas semidirigidas implementadas 

nesta investigação, sobretudo situações de demonstração exagerada de credibilidade das 

mensagens comunicadas (desejo de agradabilidade, de acordo com Haguette, 2001), muito 

típica em pessoas que pretendem dar uma imagem social de recuperação e reinserção social. 

Mas tais situações foram perfeitamente compreensíveis, levadas em consideração e 

interpretadas para um conteúdo mais real de análise crítica compreensiva. Bloqueios de 

comunicação aconteceram com a entrevistada do sexo feminino que tentou ao máximo ocultar o 

seu passado de exclusão social, por motivos que se devem respeitar e compreender, 

naturalmente. Em parte, poder-se-á considerar que não se conseguiu criar uma relação de 

confiança com esta participante (quebra da espontaneidade por motivos de sexo, de acordo com 

Haguette, 2001 e atitude de defesa), semelhante às dos outros participantes, todavia não deixou 

de ser uma entrevista positiva ao nível de angariação de dados para a investigação. 

 

 Outra dificuldade que ocorreu ao longo do período de tempo em que esta investigação se 

realizou teve a ver com a duração da sua construção e frequentes interrupções, decorrentes das 

actividades paralelas do seu autor, que na fase inicial do trabalho, tinha duas actividades 

profissionais – assistente social a tempo inteiro em área de grande complexidade de intervenção 

(toxicodependência) com grandes exigências pessoais e temporais e docente no ensino superior 

em part-time. As quebras de ritmo referidas fizeram com que, por vezes, se tivesse perdido 

alguma da motivação inicial, recuperada no entanto nesta fase final. 
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 Com presença permanente ao longo do trabalho das dimensões da macro-estrutura 

social, será de destacar que as mesmas não puderam aqui ser trabalhadas na sua significância 

dimensional efectiva, no sentido de as podermos considerar como atingíveis, mas no entanto a 

sua presença ao nível subjectivo e interaccional foi permanente. Todos os percursos analisados 

seriam impossíveis de atingir se a interacção das dimensões micro e macro social não se 

concretizasse. E, por outro lado, se não se fizesse referência às dimensões macro-sociais e às 

interacções sociais focadas, este estudo ficaria profundamente incompleto e longe da realidade 

social que se pretendia atingir. Esse pormenor aqui incompleto poderá ser o mote de uma novo 

estudo complementar a este num futuro próximo. 

 

Alterações de estilos de vida associados a um processo de mudança de identidade 

toxicodependente, para uma livre de drogas foram sentidos e considerados importantes, na 

evolução dos percursos da toxicodependência à reinserção social, o que pressupõe um difícil e 

complicado trabalho de mudanças na totalidade da vida dos participantes do estudo. 

 

Foi um facto bem marcado nesta dissertação, sobre percursos e experiências de 

reinserção social na toxicodependência, o ponto comum de todos os participantes terem passado 

por experiências comunitárias de recuperação, o que nos proporcionou uma característica 

peculiar à investigação e resultados obtidos. Pessoas com experiências e percursos de reinserção 

social na toxicodependência, com mais de dois anos de abstinência de drogas de eleição e com 

passagem por tratamentos em regime ambulatório e/ou com drogas de substituição poderia ser 

uma parte II deste mesmo trabalho, ficando desde já em aberto o desafio para quem se quiser 

dedicar ao tema.  

  

Para o âmbito profissional da intervenção na problemática que foi objecto do presente 

estudo, conseguiu-se reunir uma série de dados relevantes para a compreensão dos percursos e 

experiências de reinserção social, nomeadamente no que se refere aos pontos comuns a levar em 

conta, tanto positivos (a serem promovidos) como negativos (de forma a prevenir-se a sua 

ocorrência ou promovendo a sua transformação), tanto ao nível macrossociológico como ao 

nível microssociológico. Para os leigos na matéria, mas com vivências próximas de percursos de 

exclusão social e toxicodependência, poderão encontrar aqui vários sinais de esperança e de 

demonstração de como é possível ultrapassar uma situação tão destrutiva e problemática das 

sociedades humanas. As fases finais de percursos de toxicodependência podem terminar de 

poucas mas diferentes formas - com a morte, com a prisão, ou com o abandono da dependência 
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e uma reinserção social considerada contextualmente e culturalmente “bem sucedida” e em 

qualquer idade.  

 

Para os próprios toxicodependentes que tenham acesso a este estudo, para além dos 

exemplos encontrados, poderão encontrar aqui a simples força de vontade e tomada de 

consciência para iniciarem um novo capítulo das suas vidas, retomando um novo percurso, 

experimentando uma mudança efectiva de identidade e de estilo de vida através da reinserção 

social na sociedade em que se encontram marginalizados. 
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