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Introdução 

 

A presente investigação surge integrada no Mestrado em Política Social, realizado no 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. O 

tema desta dissertação de Mestrado centra-se nas diferenças de género na reinserção de 

toxicodependentes. 

Com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo desta introdução, 

subdividi a mesma em dois pontos distintos mas complementares, o primeiro refere-se 

às motivações e preliminares teórico-metodológicos do estudo e o segundo centra-se no 

seu estudo empírico. 

A reinserção social de toxicodependentes é uma fase crucial no tratamento da 

problemática que é a toxicodependência, a este facto decidi juntar uma questão que, 

actualmente, tem bastante relevância: o género. Desta forma, irei tentar dar um pequeno 

contributo para a compreensão e relacionamento destes dois temas. 

Parece-me adequado referir, antes de mais, que a escolha do tema surge no seguimento 

daquele que foi o assunto tratado no meu relatório de estágio: Da Toxicodependência à 

Reinserção Social, realizado no Núcleo de Reinserção Social dos serviços centrais do 

Instituto da Droga e Toxicodependência, em 2008.O meu interesse pessoal por esta 

problemática que é a toxicodependência, leva-me a uma necessidade permanente de 

aprofundamento e compreensão do fenómeno. Espero que este trabalho conceda alguma 

clareza a esta problemática em constante crescimento. 

As questões relacionadas com a toxicodependência são, frequentemente, alvo de 

diversas investigações. No entanto, sabemos que “…os meios até hoje encontrados para 

combater o problema estão longe de ter atingido a eficácia desejável e que isso se deve 

ao facto da investigação científica não ter conseguido os instrumentos necessários” 

(Neto,1996). Esta opinião é partilhada por Fleming, “passados tantos anos após a 

criação de instituições e redes de cuidados especializados na área, não se conseguiu 
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ainda difundir para a cultura nem para o senso comum uma imagem clara e rigorosa do 

que é a toxicodependência” (Fleming, 2001:12). 

Parece que estamos perante um fenómeno cujos contextos, contornos e consequências 

são de difícil assimilação por parte da sociedade civil. A reinserção de 

toxicodependentes carece, ainda, de bastante intervenção, particularmente, no caso da 

reinserção de toxicodependentes do sexo feminino. Porém, sabemos, que 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 de pessoas em tratamento. 

O enquadramento teórico desta investigação, teve por base uma revisão bibliográfica 

que considerei pertinente e actualizada para a problemática que está a ser tratada. Esta 

revisão iniciou-se com a definição de alguns conceitos (Toxicodependência, Reinserção 

Social e Género), com o objectivo de contextualizar e integrar numa perspectiva 

compreensiva a investigação nesses conceitos. No enquadramento das políticas que são 

desenvolvidas em Portugal em matéria de droga e toxicodependência, é destacado o 

papel da reinserção social e os mecanismos facilitadores deste processo. Em termos de 

género, é apresentado o IV Plano Nacional para a Igualdade -Género, Cidadania e não 

Discriminação. 

A primeira parte da investigação é definida por teorias que servirão de suporte ao estudo 

empírico e às conclusões apresentadas já na segunda parte. 

A segunda parte desta introdução é referente ao estudo empírico. Para a implementação 

do mesmo, utilizou-se a metodologia qualitativa, uma vez que “a pesquisa qualitativa 

preocupa-se com frequência com processos sociais” (Moreira,1994:95) e está, de acordo 

com Strauss e Corbin (1990) 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. Este tipo de pesquisa 

permite, de uma forma não “taxativa”, o relacionamento das duas grandes variáveis que 

pretendi relacionar: o género e a reinserção social. 
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Em suma: a presente investigação é dividida em duas partes, a primeira é referente ao 

enquadramento teórico do tema em estudo e a segunda diz respeito às questões 

metodológicas e ao estudo propriamente dito.  

O Ponto número um deste trabalho é referente ao Roteiro conceptual, onde são 

definidos os conceitos de Toxicodependência, Reinserção Social e Género. O número 

dois diz respeito ao Enquadramento legal e cultural do consumo de drogas em 

Portugal, o três aborda o Enquadramento das políticas sociais e das respostas 

institucionais existentes em torno da problemática do consumo de substâncias ilícitas. 

O quarto ponto abarca a questão do Género. A segunda parte do estudo inicia-se com o 

Planeamento metodológico do estudo empírico, de seguida é tratado O estudo empírico: 

apresentação e tratamento de dados. São, também, apresentadas as Propostas de 

intervenção e as Conclusões. 

Deverá, ainda, ser alvo de realce a pasta referente aos “Anexos”, pois estes também 

serão úteis para a compreensão do fenómeno em estudo. 
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I Parte: Enquadramento teórico 

 

1 – Roteiro conceptual 

 

 1.1 - Conceito de Toxicodependência 

 

Desengane-se quem acredita que o fenómeno do consumo de drogas é algo recente, “o 

homem usa-as há milhares de anos para evasão, divertimento, fins medicinais, 

iluminação espiritual, e em cerimónias rituais” (Stoppard,2000:11). A história 

demonstra que o cannabis é utilizado há 8000 anos. As civilizações de então utilizavam 

a droga mencionada enquanto medicamento, Sanchez defende, também, que “o hábito 

de ingerir ou inalar substâncias entorpecentes não nasceu apenas de uma determinada 

cultura, nem é recente; em praticamente todas as culturas e povos se encontram 

referências ao uso esporádico de drogas, principalmente durante cerimónias religiosas” 

(Sanchez,1982:25). Mais recentemente foi Cordeiro (Cordeiro,2004:36) que referiu o 

uso ancestral e secular de substâncias, como a coca, cannabis e o ópio. Informa que 

foram encontrados, em 2500 a.c., em túmulos peruanos vestígios do consumo de coca. 

A cannabis e o ópio seriam utilizados em rituais mitológicos e fins medicinais. No 

inicio do séc. XX o consumo de ópio atingiu enormes proporções em todo o mundo, 

este facto deveu-se à utilização de ópio em muitos medicamentos que eram colocados 

no mercado pela indústria farmacêutica. 

Posto isto, é pertinente afirmar que o consumo de drogas não é um fenómeno novo. As 

drogas são tão antigas como a humanidade que sempre as utilizou para os mais diversos 

fins. No entanto, nos nossos dias assistimos a um descontrole de consumos. Hapetian 

(1997) distingue três etapas no percurso de um consumidor de drogas: 
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1ª Fase: Tem início com o consumo quotidiano, são ingeridas pequenas doses que tem 

como intuito o prazer; 

 

2ª Fase: É uma etapa em que o consumidor depara-se com a seguinte realidade – a 

quantidade de droga ingerida anteriormente já não serve para o satisfazer, como tal, ou 

aumenta a dose ou parte para o consumo de uma droga mais forte. Nesta fase a 

síndrome de abstinência já é sentida pelo consumidor; 

 

3ª Fase: Podemos considerar como o estádio do descontrole, o prazer no consumo já 

não existe. Consome-se para se conseguir “sobreviver”. 

 

É nesta terceira fase enumerada por Hapetian que chegamos ao conceito de 

toxicodependência. Anita Ganeri no seu livro “Drogas”, defende que “a dependência 

acontece quando se está tão habituado a uma droga mental e fisicamente que 

necessitamos de continuar a tomá-la para funcionar normalmente e não se consegue 

parar, sem sofrer sintomas desagradáveis de desabituação”. (Ganeri,2002:11).É 

conveniente referir que o grande drama da utilização das drogas acontece quando “o 

consumidor habitua-se de tal modo à droga que não resiste ao impulso ou desejo de a 

usar, mesmo quando descobre os seus riscos e inconvenientes ou quando tem de 

despender de quantias elevadas e de incorrer em riscos pessoais para a adquirir”. 

(Monteiro e Guerra, 1977:7) 

Curiosamente, a definição de toxicodependência sofreu várias alterações. Em 1950 a 

primeira comissão da Organização Mundial de Saúde sugere, através do termo 

toxicomania, a seguinte definição: “um estado de intoxicação periódica ou crónica 

gerado pelo consumo repetido de uma droga (natural ou sintética). As suas 

características são particularmente: 
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1 – Um invencível desejo ou necessidade (obrigação) de continuar a consumir a droga e 

a procurá-la por todos os meios; 

2 – Uma tendência a aumentar as doses; 

3 – Uma dependência de ordem psíquica e geralmente física em relação aos efeitos da 

droga; 

4 – Efeitos prejudiciais ao indivíduo e à sociedade”. (Morel, Hervé e Fontaine,1998:73) 

 

Quando alguns autores se depararam com esta definição consideraram-na inadequada, 

pois só poderia ser aplicada a algumas drogas. Já nos anos 80, a Organização Mundial 

de Saúde acatou o conceito de “Síndrome de dependência”, este repousa na distinção 

entre dependência física e psicológica. A primeira consiste na “num estado de adaptação 

que se manifesta por perturbações físicas intensas quando a administração da droga é 

suspensa” (Morel, Hervé e Fontaine,1998:73), ou seja, traduz-se numa adaptação do 

organismo caracterizada pelo sintoma de tolerância e privação. O segundo tipo de 

dependência enumerado traduz-se “numa condição na qual a droga produz um 

sentimento de satisfação e uma pulsão psíquica que exige uma administração periódica 

ou continua da droga para produzir prazer ou evitar um estado depressivo”. (Morel, 

Hervé e Fontaine,1998:73-74) O conceito acima referido é o pilar das definições 

clínicas de toxicodependência que foram adoptadas no I.C.D (International 

Classification of diasses) da Organização Mundial de Saúde e no D.S.M (Diagnostic 

Statistical Manual of menthal disorders). Este último apresenta a dependência de 

substâncias como um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos 

indicativos que o sujeito continua a utilizar substâncias apesar dos problemas 

significativos relacionados com estas. 

A toxicodependência não é apenas um problema de carácter médico. É, também, um 

problema económico, cultural e social. Neste enquadramento, é relevante apresentar o 

conceito de problema social: “uma situação que afecta um número significativo de 

pessoas e é julgado por estas ou por um número significativo de outras pessoas como 
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uma fonte de dificuldades ou infelicidades e considerado susceptível de melhoria” 

(Carmo,2000:46). 

A toxicodependência enquadra-se nas características da definição acima citada pois é 

um problema contemporâneo que tem associado diversos factores nocivos para a 

condição da pessoa, da família, dos grupos sociais e da comunidade em geral. Como tal. 

O consumo de drogas é um processo compulsivo para a obtenção do prazer, 

acompanhado de distúrbios fisiológicos, cognitivos e comportamentais, é um problema 

de família e da comunidade em geral. 

Historicamente, a toxicodependência passou de um comportamento de carácter privado 

para um fenómeno eminentemente social. É uma problemática que tem sido alvo de 

inúmeras acções que visam combater as consequências que lhe estão associadas, quer 

por parte da sociedade em geral quer pelo poder politico. Esta ideia vai ao encontro de 

uma outra definição de problema social que considera que este é uma “alegada situação 

incompatível com os valores de um significativo número de pessoas, que concordam ser 

necessário agir para alterar” (Carmo,2000:46). 

A toxicodependência é o estado de dependência física e psíquica de certas substâncias 

tóxicas, cuja toma sucessiva pode modificar o estado do individuo. A introdução do 

conceito apresentado por Alain Ehrenberg é pertinente neste contexto, uma vez que este 

autor afirma que “a toxicodependência representa uma exacerbação individualista da 

liberdade, compreendendo práticas de ruptura com os laços sociais, os quais, nas 

condutas extremas figurativamente expressas pelo heroinómano des-socializado, 

representam a experiência trágica da superação ilimitada de si no seu próprio mundo, 

sem outro” (Ehrenberg,1991:51). 

A problemática que tem vindo a ser explanada poder ser encarada como um “objecto 

agitador”, a sua definição não cabe apenas no meio médico. É, também, um problema 

comportamental, afectivo e social. 
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 1.2 - Conceito de Reinserção Social 

 

A toxicodependência implica que o seu tratamento passe por duas fases significativas. A 

primeira engloba a paragem do consumo da substância psicoactiva com a qual o 

indivíduo tem uma relação de dependência. Esta fase acarreta um sofrimento físico e 

psíquico resultante da abstinência do consumo da droga desejada. Numa segunda fase 

impera a reaprendizagem de viver sem o consumo de drogas, ou seja, é nesta etapa que 

o indivíduo encontra outros interesses a partir da sua reorganização pessoal e social, é 

uma etapa fundamental pois a forma como as pessoas vivem o seu dia-a-dia é 

largamente influenciada pelo sócio-institucional que as rodeia. Neste contexto, faz 

sentido apresentar o conceito de Reinserção Social facultado pela Dr.ª Lúcia Nunes : 

“Reinserção Social pode definir-se como um processo de vinculação activa e efectiva à 

realidade sócio-económica e cultural que um indivíduo realiza, após um período um 

período de isolamento ou marginalização do seu meio e ou após uma crise com esse 

mesmo meio” (Dias,2007:294). 

O processo de reinserção inicia-se com a admissão do toxicodependente a qualquer tipo 

de modelo de tratamento; o mesmo é dizer que, a decisão de abandonar o consumo de 

determinada substância e efectivamente iniciar um processo de recuperação poder ser 

tido como um pontapé de saída para a Reinserção Social. Como tal, podemos considerar 

esta fase como “…um elemento da estratégia terapêutica global, que começa no 

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

as intervenções necessárias da saúde física, da saúde mental e da social (Bio-Psico-

Social), integrantes do processo terapêutico de cada indivíduo” (I.D.T,2006:16). Dando 

seguimento a esta linha de pensamento, será oportuno considerar que o conceito de 

Reinserção Social alimenta-se de uma intervenção que visa, além da cura física e 

psicológica da dependência, uma autonomia económica, social e uma participação 

activa na sociedade, usufruindo dos seus direitos de cidadania e cumprindo, também, 

com os seus deveres enquanto cidadão. A este respeito Ramos in Nieva refere que “a 

Reinserção é o processo de vinculação efectivo e activo à realidade cultural, económica 

e social, que o indivíduo realiza após um longo período de crise com a mesma. Neste 



  “As Diferenças de Género na Reinserção Social de Toxicodependentes”       

 

Sancha Sofia Gama Freitas                                          [Escrever texto] Página 9 

 

sentido, o que importa é que o individuo se vincule a um meio social determinado, onde 

possa desenvolver-se como pessoa e cidadão” (Ramos,1987:23). Sobre este conceito e a 

importância do mesmo, Capucha opina que “não se trata apenas de aceder a um 

determinado rendimento, (…) trata-se também de possuir condições para estabelecer um 

projecto de vida, construir um estatuto e uma identidade social, alimentar uma imagem 

positiva de si próprio, alargar as redes de sociabilidade, manter uma relação com a 

instituição e serviços colectivos, adquirir direitos à saúde e à protecção social e sentir-se 

dono do seu próprio destino e do da sua família” (Capucha,1998:61). 

A Reinserção Social contribui para a eficácia do tratamento, pois poderá ser entendida 

como forma de prevenção da recaída, é uma etapa fundamental na aquisição e 

requisição de aptidões pessoais, sociais e profissionais. Como tal, não se pode “…tornar 

a ressocialização como uma etapa posterior ao tratamento, como se fosse possível curar 

primeiro e só depois reinserir. Bem pelo contrário, a reinserção faz parte do tratamento e 

este nunca está completo sem ela” (Ministério da Saúde,2006:191). Esta ideia é também 

partilhada com a UNESCO (1998) que é apologista de que “os programas de reinserção 

devem iniciar-se no momento de iniciar o tratamento e continuar na fase pós 

tratamento” . 

As várias definições de Reinserção aqui explanadas demonstram pontos comuns e são 

esses que importa realçar: 

 - Um processo de ressocialização do indivíduo; 

 - Um processo que envolve a família e a comunidade onde o indivíduo se encontra 

inserido; 

 - O papel da comunidade deverá ser activo: 

 - Está relacionado com a criação de uma nova imagem com confiança por parte do 

indivíduo. 
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Em jeito de conclusão, será oportuno mencionar que o conceito de Reinserção carece de 

uma definição concreta, de um quadro teórico claro. Todavia, diversos autores 

concordam que esta pode ser entendida como qualquer esforço tendente a integrar os 

consumidores de droga na comunidade. Contudo, convém realçar que esta não acontece 

necessariamente após o tratamento prévio, pelo contrário, tem início quando o 

consumidor decide começar o tratamento. Quando este começa a reconstruir a sua 

autonomia, procurar a sua auto-estima e conviver com as normas sociais, considera-se 

que existe um aprofundamento da reinserção. Este processo finda quando o sujeito é 

capaz de desenvolver a sua vida em sociedade, exercer um acto profissional e 

estabelecer laços saudáveis.  

 

1.3 - Conceito de Género 

 

O interesse em torno das questões do género surgiu como consequência dos 

movimentos sociais dos anos 60: o Maio de 68, a Primavera de Praga e os movimentos 

hippie. O objectivo destes acontecimentos era comum: uma vida melhor, mais justa e 

igualitária. 

No entanto, foi também no meio destas lutas que as mulheres perceberam que tinham 

um papel secundário nas mesmas; “em termos das ciências sociais a origem de novas 

perspectivas de género, radica na evolução das sociedades do pós - Segunda Guerra 

Mundial e nas amplas transformações na organização económica, politica w social 

vivida pela generalidade dos países ocidentais” (Núncio, 2008:22). 

É então neste contexto que aparece a questão do género”…o género enquanto categoria 

de análise teria a vantagem de propor uma transformação dos paradigmas do 

conhecimento tradicional, não apenas acrescentando novos temas, mas também 

impondo um reexame crítico das premissas e dos critérios do trabalho cientifico 

existente” (Torrão,2005). Com esta linha de pensamento aparece, também, Scott (1990) 

que afirma que o género é “um elemento constituinte das relações sociais fundadas 
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sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o género é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder” (Scott,1990:14), ou seja, esta “categoria” foi criada 

para dar sentido às relações sociais que envolvem homens e mulheres, opõe-se a um 

determinismo biológico existente entre os sexos e concede-lhes um carácter social, deste 

modo, homens e mulheres são definidos em termos recíprocos e não podem ser 

entendidos separadamente; “sexo e género surgiam, assim, como conceitos distintos, 

uma vez que o primeiro pertencia ao domínio da biologia, enquanto que o segundo 

implicava a abertura de uma nova área de conhecimento, no domínio da psicologia, mas 

também de outras disciplinas” (Amâncio, 2003: 9 e 10). 

Stoller (1978) é apologista da ideia de que “…todo o individuo tem um núcleo de 

identidade de género, que é um conjunto de convicções pelas quais se considera o que é 

socialmente masculino ou feminino. Este núcleo não se modifica ao longo da vida 

psíquica de cada sujeito, mas podemos associar novos papeis a esta «massa de 

convicções»” (Stoller, 1978: 32). Podemos depreender desta afirmação a ideia de que a 

identidade de género constrói-se através do nosso processo de socialização. A este 

respeito é, também, relevante apresentar a referência de Lígia Amâncio que considera “ 

a objectivação do masculino e do feminino em entidades ontologicamente diferentes é, 

portanto, regulada por uma assimetria que atravessa todos os processos sócio-cognitivos 

que participam para essa construção do «ser» homem e do «ser» mulher. Munidos deste 

«saber», os indivíduos orientam a sua percepção de actores homens e mulheres nas 

interacções do quotidiano” (Amâncio, 1993:131). 

Nesta acepção, o género é tido como um elemento essencial para a percepção e 

compreensão da vida social e das suas relações, pode ser tido como um aliado no 

combate à discriminação e na luta pelos direitos humanos, o género conta uma história. 
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 2 - Enquadramento legislativo e cultural do consumo de drogas em Portugal 

 

No final do séc. XIX e inícios do XX a Europa sofreu diversas mudanças sócio-

políticas, por arrastamento Portugal também se vê inserido nestas alterações. É, 

também, nestes períodos que Portugal assiste a um consumo de substâncias que reverte 

um carácter ideológico de contestação do regime político e ao sistema de valores 

instituídos. Como tal, e de modo a tornar mais perceptível a evolução do fenómeno da 

droga é pertinente esta abordagem legal e cultural. 

Em portugal, o consumo de drogas até ao final da década de 60 era um fenómeno 

praticamente desconhecido. No entanto, o enquadramento legal desta problemática 

começa a ser abordado em 1868. Até aos anos 60, o consumo de substâncias ilícitas 

esteve manifestamente circunscrito a elites e assim sendo, não representava um 

problema grave, nem ao nível da saúde pública, nem em termos sociais. Contudo, os 

anos 70 vêm alterar este cenário, senão vejamos: a revolução de Abril e as alterações 

que esta veio a introduzir na nossa sociedade levam a que o consumo de substâncias 

atinjam novas proporções, a droga começa a estar associada a acontecimentos que 

colocam em causa a ordem social. Aumenta em grande número a quantidade de 

cannabis, hipnóticos, alucinogéneos e heroína a entrar em Portugal. Foi neste contexto 

de mudança que o poder político e lançou a primeira campanha  contra a droga, com o 

auxilio do slogan “ DROGA-LOUCURA-MORTE” e foi, também, nesta altura que a 

preocupação com a droga começou a ganhar importância através da aprovação do 

Decreto-Lei número 420/70 a 3 de Setembro de 1970. Este tem por fim criminalizar o 

consumo de drogas, “pela primeira vez Portugal entendeu assumir a natureza criminal 

do consumo e da posse de drogas, sendo o consumo punido com pena de prisão até dois 

anos” (Dias, 2007:42). 

Após o 25 de Abril de 1974, verifica-se uma propagação dos consumos, a droga 

transforma-se num fenómeno de rua, estabelecendo-se em vários locais onde eram 

efectuadas as transacções. É neste cenário de alarme social, que o governo opta por uma 

intervenção directa, mas insuficiente, com a criação de três Centros de Estudos e 
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Profilaxia da Droga (CEPD): um em Coimbra, outro em Lisboa e no Porto. A partir 

deste momento a droga e o consumo da mesma é tido como um problema social. Neste 

seguimento é oportuno mencionar a definição de problema social: “…uma situação que 

afecta um número significativo de pessoas e é julgado por estas ou por um número 

significativo de outras pessoas como uma fonte de dificuldades ou infelicidade e 

considerado susceptível de melhoria” (Carmo,2000:467). 

O segundo período do enquadramento legal inicia-se em 1975 e finaliza em 1982. 

Durante este tempo dá-se a institucionalização do poder segundo um modelo 

psicossocial, ou seja, a legislação tem agora como pilar mecanismos terapêuticos e 

psicossociais para combater o aumento do consumo de substâncias psicoactivas. 

Convêm mencionar que esta situação é resultado do profundo efeito da entrada num 

estado social de direito. Em 1975 merece destaque a aprovação do Decreto-Lei número 

745/75 de 3 de Dezembro, este marca o início das estruturas de combate à droga em 

Portugal (os já mencionados C.E.P.D). Desenvolvem-se, desta maneira, os primeiros 

esboços de actuação na área preventiva, tendo por grupo alvo os jovens. Este dispositivo 

legal veio ainda criar o Centro de Estudos da Juventude, que encabeçava o estudo dos 

problemas ligados ao fenómeno da droga e o Centro de Investigação Judiciária, cujas 

acções tinham em vista estudar os problemas judiciais da droga. Não obstante, Dias e 

colaboradores (Dias,20010) consideram que muito pouco se investiu em estruturas no 

que se refere à prevenção primária, estes autores consideram que não existiam respostas 

estruturadas mas sim acções pontuais e a metodologia utilizada aplicava-se apenas a 

grandes grupos, reduzindo deste modo o feito das mesmas. 

O Decreto-Lei número 792/76 de 5 de Novembro reconhece o fenómeno da droga como 

um problema de escala mundial. De inspiração clínica-psicosocial este decreto vem 

demonstrar uma leitura qualitativa na abordagem indivíduo-consumidor, enquanto 

realidade Bio-Psico-Social. 

O terceiro período legal ocorreu entre 1983 e 1999. Nesta fase o modelo Bio-Psico-

Social assume um papel determinante e como prova disso temos o Decreto-Lei número 

430/83 de 13 de Dezembro, emanado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, este 

diploma “…converge na necessidade de alinhar o direito português em matéria de 
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drogas pelas convenções internacionais, incrementando uma perspectiva clínica e 

ressocializadora relativa ao consumo de drogas e uma forte repressão respeitante ao 

tráfico” (Dias, 2007:66). O mesmo é dizer que, este Decreto veio privilegiar o 

tratamento em detrimento da punição, separando-se claramente a figura do traficante e a 

do consumidor. Destaca, também, a necessidade de uma visão interdisciplinar em 

matéria de drogas, ou seja, a necessidade de uma acção conjunta entra as diferentes 

instituições. Nesta fase o toxicómano é encarado como um doente que carece de 

cuidados médicos, pelo que se torne necessário motivá-lo para o tratamento, “importa 

observar que, pela primeira vez, na história das drogas em Portugal, o Ministério da 

Saúde apareceu enquadrado na realidade portuguesa como parte integrante do combate 

ao uso e abuso de drogas conjuntamente com o Ministério da Justiça” (Dias, 2007:68). 

O aparecimento da sida nos anos 80 conduziu a uma nova visão da toxicodependência, a 

partilha de seringas é agora uma nova dimensão desta problemática. 

A resolução do Conselho de Ministros nº23/87 de 21 de Abril, em termos de Reinserção 

Social, profetizou a preocupação em reinserir laboralmente os toxicodependentes, 

através do lançamento de diversos programas criados que visam a formação destes 

indivíduos. 

Os anos 90 são marcados por uma extraordinária representação portuguesa a nível 

internacional. No seio legislativo, em matérias relacionadas com a droga destaca-se a 

Resolução de Ministros nº31/91 de 12 de Agosto. É nesta fase que o estado resolve 

apoiar iniciativas de Instituições particulares de solidariedade social e outras 

organizações privadas que asseguram a prevenção, o tratamento e a reinserção. Deste 

modo, começam a desenvolver-se por todo o país múltiplos projectos que abarcam as 

diferentes áreas de intervenção. Nesta fase considerou-se relevante travar o combate à 

droga, também, através de medidas preventivas, com tal fim foi criado o Projecto de Lei 

número 543/VII, que definiu os princípios gerais da política nacional da prevenção 

primária da toxicodependência. 

Foi no período alvo de ênfase que, através do Decreto-Lei número 31/99 de 5 de 

Fevereiro, foi anunciada a criação do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência. 
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O último período acontece desde 2000 até aos dias de hoje, nesta fase impera a ideia 

que o toxicodependente é um doente, estamos na fase da descriminalização do consumo 

de drogas. 

A aprovação do Decreto-Lei número 30/2000 de 29 de Novembro providencia a 

descriminalização do consumo privados de drogas, bem como da sua detenção e 

aquisição para o consumo mencionado. Estamos assim perante um cenário que definiu 

um novo regime jurídico aplicável ao consumo de substâncias psicoactivas e prevê, 

ainda, a protecção das pessoas que consomem tais substâncias. O processamento das 

contra-ordenações ficará sob a competência das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência. Estas estruturas são criadas com o objectivo de aplicar sanções, 

reencaminhar o consumidor, são constituídas por um Jurista, um Psicólogo e um 

Assistente Social. Cabe às comissões a análise da situação dos indivíduos, ou seja, a lei 

da descriminalização diz-nos que quando um indivíduo é apanhado com uma 

quantidade superior ao consumo médio de dez dias estamos perante uma situação de 

tráfico, punível com pena de prisão. No entanto, se o consumidor pedir auxílio aos 

Serviços de saúde a lei não será aplicada. Caso se verifique este último cenário a droga 

é apreendida e é elaborada um auto que é remetido para a Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência da área geográfica da residência do consumidor. A partir daqui 

desenvolve-se todo um processo de análise das circunstâncias onde se pode deparar com 

três tipos de consumidores: o consumidor sem registo prévio de processo contra-

ordenacional, o consumidor toxicodependente sem registo prévio que aceita submeter-se 

a tratamento e por fim temos o consumidor com registo prévio que aceita submeter-se a 

tratamento. Nos dois primeiros cenários dá-se uma suspensão provisória do processo 

por um período de dois anos, se o tratamento correr como previsto o processo é 

arquivado. Quanto ao indivíduo reincidente o processo pode vir a ser novamente 

suspenso desde que o tratamento seja lavado até ao fim, e neste caso o processo será 

extinto. 

Através da Lei destacada anteriormente fica patente a preocupação das autoridades em 

relação ao indivíduo toxicodependente, ou seja, neste quarto período não importa julgar 

ou tentar rectificar comportamentos através da prisão de indivíduos consumidores, a 
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grande preocupação centra-se em melhorar a qualidade de vida dos consumidores, 

motivando-os para o tratamento para que assim seja possível melhorar o seu bem estar. 

 

3 – Enquadramento das Políticas Sociais e das respostas institucionais existentes 

em torno da problemática do consumo de substâncias ilícitas 

 

3.1 - Prevenção 

 

A prevenção da toxicodependência é um processo que visa a implementação de 

iniciativas que contribuam para melhorar a formação e a qualidade de vida dos 

indivíduos, esta contribuição é feita através da difusão de informação sobre as drogas e 

as consequências do consumo das mesmas. Procurando, deste modo, a adopção de 

comportamentos saudáveis. Como tal “…a prevenção compreende a difusão de 

informação sobre o problema da droga, a garantia de informação e educação sobre o 

modo a atingir e manter a saúde em geral, o desenvolvimento de actividades alternativas 

saudáveis e a existência de um contexto de políticas promotoras de saúde” (Ministério 

da Saúde, 2006:126). 

Para melhor compreensão do conceito de prevenção e das políticas que são utilizadas 

para a criação da mesma, é necessário termos em conta os três níveis clássicos de 

prevenção: 

 

 Prevenção Primária: “conceito inicialmente utilizado pelos técnicos de saúde 

pública, refere-se ao conjunto de intervenções que têm como objectivo intervir 

sobre as causas das doenças, possibilitando, assim, que estes não se cheguem a 

manifestar” (Ministério da Saúde, 2006:125), ou seja, intervêm-se antes que 

surja a doença  e a finalidade é impedir o surgimento desta; 
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 Prevenção Secundária: “…diz respeito ao diagnóstico precoce e imediato 

tratamento de uma determinada afecção, pressupondo a detecção rápida dos 

sintomas ligeiros das doenças e a aplicação de uma terapêutica eficaz” 

(Ministério da Saúde, 2006:125), o objectivo é então estagnar o processo de 

consumo que ainda se encontra nos primeiros estádios; 

 

 

 Prevenção Terciária: “relaciona-se com a interrupção de um processo 

patológico e com o esforço para evitar que dele decorra uma perda de 

capacidade (total ou parcial) que impeça o individuo de se integrar na sociedade 

após o fim da perturbação em causa” (Ministério da Saúde, 2006:125), ou seja, 

centra-se no tratamento e na reabilitação da doença. 

 

As preocupações em torno da prevenção surgiram muito cedo e prova disso foi o 

investimento realizado, a nível internacional, na área da prevenção primária nos 

finais dos anos 1970. O grande objectivo foi esclarecer a comunidade acerca dos 

diferentes tipos de drogas e as consequências que advêm do seu consumo. Esta 

iniciativa vai ao encontro do conceito de “prevenção” apresentado por Carvalho 

(1991) “…define-se prevenção como um tipo de intervenção que se realiza no 

período pré-patogénese, quer através de medidas destinadas a promover o estado de 

saúde, quer mediante o estabelecimento de processos de protecção específica contra 

agentes patológicos” (Carvalho, 1991:96). 

O meio escolar também recebeu, em 1979) um plano de Prevenção Primária das 

Toxicodependências no Meio Escolar. O objectivo deste programa foi provocar a 

mudança de comportamentos e atitudes face ao fenómeno da droga por via da 

formação/informação de “Professores Mediadores”, estes actuariam junto de outros 

professores. É, também, criado neste contexto e com o apoio do Projecto Vida, o 

“Programa Professores Operadores”. Competia a estes professores o diagnóstico 

das necessidades, do meio escolar, em matéria de drogas e alertar as escolas para a 

necessidade de implementação de programas de prevenção primária. 
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Com a evolução dos problemas ligados à toxicodependência, o Ministério da 

Educação constituiu um grupo de trabalho que permitiu a criação e o lançamento do 

projecto “Viva a Escola”. Este tem por objectivos: 

- Proporcionar condições controladas para a vivência do prazer, emoção e risco; 

- Desenvolver capacidades que permitam assumir os princípios de promoção de 

saúde; 

- Desenvolver comportamentos de autonomia, responsabilidade e sentido crítico. 

A parceria estabelecidas entre o Ministério da Educação e Saúde foi relevante para 

a propensão de vários projectos e programas. Exemplo disso foi o projecto PATO 

(Prevenção, álcool, tabaco e outros), cuja intervenção no meio escolar tinha como 

base os programas de promoção das competências pessoais e sociais e investiu na 

formação de professores e educadores de infância. 

É, também, relevante mencionar o “Programa Escola Segura”, desenvolvido pela 

Policia de Segurança Pública que visa uma acção concreta e preventiva de 

criminalidade e delinquência. 

O I.P.D.T. (Instituto Português da Droga e Toxicodependência e actual Instituto da 

Droga e Toxicodependência) considerou, ainda, pertinente que a actuação na área 

da prevenção, passa-se pelos serviços regionais e autarquias locais. Deste modo, 

desenvolveram-se os denominados “Planos Municipais de Prevenção Primária das 

Toxicodependências”. Estes tinham por finalidade o envolvimento da sociedade 

civil nas questões da prevenção. Melo (2002) defende que a “prevenção da 

toxicodependência, mais do que evitar que um grupo alvo se inicie no percurso das 

drogas é, sobretudo, questionar as razões que o levam a tal”. Esta ideia vêm 

também destacada na Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, que nos diz o 

seguinte “a intensidade do programa preventivo, as componentes em que se divide e 

os resultados que pretende obter tem de ser definidos previamente e adoptados aos 

seus diferentes destinatários. As populações com baixo nível de risco devem ser 

alvo de intervenção sobretudo de carácter informativo, visando a promoção do 
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desenvolvimento psicossocial dos indivíduos. Pelo contrário, as populações com 

alto nível de risco, em função da sua maior vulnerabilidade ao uso de drogas, por 

factores intrínsecos ou extrínsecos, deverão ser previamente estudados e alvo de 

intervenção…”(Ministério da Saúde, 2006:131). É então necessário partir para a 

distinção dos tipos de prevenção primária. 

De acordo com Gordon (1987) existem três: 

- Universal: é dirigida a um grupo sem distinção, beneficiando todos os 

intervenientes por igual; 

- Selectiva: Dirige-se a um subgrupo, os denominados “grupos de risco”; 

- Indicada: é trabalhada com um grupo concreto onde já existem consumos, são 

indivíduos de alto risco. 

 

A este respeito a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, também nos diz que 

“é habitual distinguir no âmbito da prevenção primária, a prevenção inespecífica da 

prevenção especifica, consoante a acção preventiva se dirige às variáveis que estão 

na origem de um conjunto de comportamentos de risco ou consumo de substancias, 

ou a passagem do uso ao abuso” (Ministério da Saúde,2006:126). 

De carácter inespecífico ou universal, temos no âmbito dos Projectos desenvolvidos 

pelo núcleo de prevenção do I.D.T., o Programa Trilhos – Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Sociais. Este programa é dirigido aos alunos do terceiro 

ciclo do ensino básico, tem por objectivo reduzir o número de alunos que 

experimente algum tipo de substância e para tal, procura promover competências 

pessoas e sociais. 

A prevenção selectiva está presente através do Projecto de Prevenção do 

Consumo de Substâncias psicoactivas – Parceria com a Casa Pia de Lisboa e o 

I.D.T. . O objectivo deste projecto é adequar as medidas de prevenção a este grupo 

especifico. A grande missão do núcleo de prevenção do I.D.T. é “…evitar o 
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consumo de qualquer substância psicoactiva, com especial incidência nos jovens” 

(site I.D.T.). 

A prevenção primária da toxicodependência é uma intervenção relevante, pois o seu 

grande propósito é evitar, diminuir, reduzir ou retardar o processo de iniciação de 

consumo de substâncias, tanto na forma de uso como de abuso, e por conseguinte as 

consequências negativas que lhe estão associadas. É então interessante demonstrar, 

neste contexto, as qualidades que são definidas pela Estratégia Nacional de Luta 

Contra a Droga, para as acções preventivas: 

 

1ª: “…as acções preventivas devem…ser marcadas pela proactividade, isto é, 

devem preceder o problema que se pretende prevenir…”; 

2ª: “…as acções preventivas devem pautar-se pelo principio da focalização, ou seja, 

devem ser dirigidas a determinadas populações ou sistemas sociais «saudáveis» ou 

«em risco»; 

3ª: “…as acções preventivas devem ser marcadas pela institucionalidade de modo a 

fortalecer a adaptação psicológica dos indivíduos ainda não afectados”; 

4º: “…devem ter em conta o principio da continuidade, que dê um espaço para 

debates esclarecedores em pequenos grupos, que permite compreender a evolução 

do crescimento e a trajectória dos seus destinatários…” (Ministério da Saúde, 

2006:132) 

 

3.2 - Tratamento 

 

A sociedade portuguesa quando criou uma intervenção no âmbito das 

toxicodependências, assumiu que esta passaria pela abstinência do consumo de 

substâncias. Como tal, “o tratamento das toxicodependências consistia, portanto, num 
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conjunto de intervenções visando a paragem de todos os consumos tóxicos” (Ministério 

da Saúde, 2006:154). 

Numa primeira análise à documentação relativa ao tratamento, verificamos que a 

primazia era dada à extinção da dependência física. Todavia, posteriormente foi também 

tornado relevante o lado psicológico, social e familiar para o sucesso de um tratamento. 

Foram, ainda, valorizadas outras intervenções que não passavam pela obrigatoriedade 

de paragem de consumos: “…passaram a ser considerados novos objectivos 

terapêuticos, como a diminuição dos consumos, a alteração da via de administração das 

substâncias, a redução dos comportamentos de risco, a melhoria da saúde física e 

psicológica e do funcionamento social/laboral/familiar, a redução da actividade criminal 

e a passagem da dependência a consumos ocasionais” (Ministério da Saúde, 2006:154). 

Quando se trata de métodos de tratamento reconhecem-se as diversas estruturas que  o 

envolvem, que vão desde as comunidades terapêuticas a outras instituições assistenciais, 

que oferecem um suporte de tratamento que pode assumir diversas facetas: desabituação 

física, em internamento/ambulatório, psicoterapias, terapia familiar, internamento de 

longa duração e a utilização de fármacos antagonistas (Naltrexone) ou agonistas 

(Metadona e Buprenorfina). Esta utilização, numa primeira vertente, foi vista somente 

como “um meio para atingir um fim”, ou seja, utilizava-se a metadona para se chegar à 

abstinência. No entanto, este cenário alterou-se quando os tratamentos por  substituição 

“…passaram a ser aceites como programas terapêuticos de manutenção, de carácter 

eventualmente definitivo, mas que podem constituir, em certos casos, ponto de partida 

para a libertação de qualquer dependência” (Ministério da Saúde, 2006:154). 

A primeira aplicação do Programa “Tratamento das toxicodependências com opiáceo 

substituto – cloridato de metadona”, aconteceu no Porto. 

Através do exercício da chamada “consulta externa” foi-se admitindo a necessidade de 

um tratamento que incluí-se regime fechado. Assim nasceu, a 21 de Junho de 1978, a 

primeira comunidade terapêutica para toxicodependentes. 

A fase de tratamento foi evoluindo, chegando-se à conclusão que esta deve abarcar 

todas  as áreas do ser humano (pensamento, as vontades, emoções, entre outros 
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aspectos).Poder-se-à então falar de três etapas que resumem o tratamento das 

toxicodependências: a primeira é a vertente psiquiátrica, cujo foco é o tratamento 

biológico, a segunda é a psicoterapêutica e a terceira é a institucional, que consiste na 

criação de estruturas de apoio. 

Perante, a inevitável, consciencialização por parte da sociedade civil, das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e de outras estruturas, de que a toxicodependência 

se trata de uma doença foi necessário garantir o acesso ao tratamento a todos os 

toxicodependentes que desejassem tratar-se, tal ideia está explicita no Plano Nacional de 

Luta contra a Droga (Horizonte 2004-2012): “qualquer estratégia de luta contra a droga 

não terá possibilidades de sucesso enquanto existirem constrangimentos em termos de 

acessibilidade (dificuldades de acesso físico, listas de espera à entrada, dificuldades na 

inclusão em programas de substituição). Por isso é um objectivo prioritário a eliminação 

desses constrangimentos” (I.D.T.,2004:44). A este respeito  a Estratégia Nacional 

defende que “a garantia de meios de tratamento passa, também, como se vê, pelo 

aumento da oferta através de unidades privadas, sobretudo no que se refere a 

internamentos de longa duração em comunidades terapêuticas. Naturalmente, só poderá 

falar-se de verdadeira acessibilidade por parte dos toxicodependentes desde que esta 

oferta esteja abrangida por convenção, por forma a assegurar a comparticipação pelo 

Estado no custo dos serviços prestados” (Ministério da Saúde, 2006:159). A articulação 

entre os serviços é fundamental para o acompanhamento do grande número de 

toxicodependentes que procuram tratamento. Todavia, é necessário “…assegurar os 

requisitos mínimos de qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através da 

responsabilização de pessoal técnico qualificado…devendo agora ser objecto de 

controlo pelas autoridades competentes em sede de licenciamento e fiscalização, de 

modo a não admitir a prestação de serviços por entidades que não reúnam um conjunto 

de requisitos básicos de qualidade” (Ministério da Saúde, 2006:156). 

O tratamento é, assim, um processo dinâmico que reflecte a complexidade do ser 

homem e de toda a sua envolvente, prevê a cura através da paragem de consumos, 

assumindo uma intervenção contínua que começa na desabituação e termina com a 

completa reinserção.    
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3.3 - Redução de Riscos e Minimização de Danos 

 

A Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros número 46/99 de 22 de Abril, reconheceu a importância de se desenvolverem 

medidas que visem a redução de riscos e de danos. Como tal, começa por desconstruir 

este conceito, defendendo que “as expressões «redução de danos» ou «redução de 

riscos» designam as políticas que visam eliminar ou minimizar os danos ou os riscos, 

causados pelo consumo de drogas, em todas as situações, mesmo quando o consumo se 

mantém. 

Será pertinente questionarmo-nos se, face a este cenário, p tratamento passa a ser 

secundário, todavia, isso não é real até porque “…a redução de danos reconhece a 

abstinência como o resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam os danos, dado 

que a exigência de que o individuo deve abster-se a fim de receber o tratamento 

exemplifica uma abordagem de alta exigência, a qual muitas vezes se torna um 

obstáculo para aqueles que procuram ajuda” (I.D.T.,2004:41). 

Consideramos, então, que as iniciativas em torno da redução de riscos e minimização de 

danos consistem em procurar a modificação de comportamentos dos consumidores com 

o intuito de diminuir os riscos, nos casos em que não é possível impedir o consumo ou 

conseguir a abstinência. Está aqui implícito o conceito de saúde pública, “as politicas de 

redução de danos tiveram o seu principal impulso e começam a desenvolver-se com 

alguma autonomia em torno do objectivo de prevenir o risco de propagação de doenças 

infecto-contagiosas…que decorra de certas práticas de consumo e de outros 

comportamentos de risco mais ou menos frequentes em determinados grupos de 

toxicodependentes. Mas as politicas de redução de danos visam, também, prevenir a 

marginalização social e a delinquência” (Ministério da Saúde, 2006:168). A este 

respeito Patrício refere que “a intervenção precoce na redução de riscos, é uma forma 

eficaz de diminuir os danos,… de diminuir os sofrimentos, sequelas das atitudes de 

risco” (Patrício,2002:214). 
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É, também, relevante mencionar o papel que as políticas de redução de riscos têm 

enquanto forma de promover e criar condições que permitam motivar o 

toxicodependente ao tratamento e esta motivação só acontece porque existe uma 

aproximação entre o utente e as estruturas de promoção da saúde. 

Um grande exemplo da prática de redução de riscos que prevê assegurar a saúde pública 

é o programa de “Troca de Seringas”, este tipo de programa visa “…salvaguardar a 

saúde pública e minimizar os danos para a saúde dos toxicodependentes por via d 

combate ao risco de propagação de doenças infecto-contagiosas inerente à partilha de 

seringas contaminadas” (Ministério da Saúde, 2006:169) 

A redução de riscos e minimização de danos tem como grande meta a estabilização do 

comportamento problemático do individuo e prevenir o crescimento das consequências 

que daí advém. Pretende, portanto, a manutenção da mudança de comportamento e não 

o agravamento do mesmo.   

 

3.4 - Reinserção Social 

 

A reinserção é um processo flexível, personalizado consoante as diferentes necessidades 

dos indivíduos. Surge através de um diagnóstico onde constam as potencialidades, 

capacidades e limitações dos mesmos. 

Os processos de reinserção requerem uma participação coordenada, activa e articulada 

de várias instituições com responsabilidade na área social e da saúde.  

Na perspectiva de Durán et Alli o processo de reinserção deve ser dividido em várias 

fases: 

 

 Estádio I: O indivíduo encontra-se numa fase de exclusão, está desintegrado e 

desinserido. Está numa fase de dependência de substâncias psicoactivas. É nesta 
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etapa que se desenvolvem as intervenções de proximidade e de redução de 

riscos. Estas duas medidas podem ser encaradas como os primeiros esboços do 

processo de reinserção. 

 

 

 Estádio II: Nesta fase o sujeito procura ajuda, uma vez que tomou consciência 

do seu estado de dependência e pretende alterar a sua realidade. 

 

 Estádio III: Este acontece quando o indivíduo se encontra já em tratamento 

numa unidade especializada. No tratamento pretende-se incutir ao sujeito hábitos 

de vida saudáveis que o levam a querer mudar a sua situação. É relevante, neste 

estádio desenvolver a auto-estima do indivíduo. Também se verifica, nesta fase, 

a paragem de consumos. 

 

 

 Estádio IV: Nesta etapa o processo de reinserção assume maior relevo pois é 

neste estado que se inicia a adaptação, a participação e a ressocialização do 

indivíduo. 

 

 Estádio V: Traduz-se na completa reinserção do indivíduo na sociedade. 

 

De acordo com o Manual de Boas Práticas em Reinserção (1º Caderno),”…o 

objectivo da Reinserção é a autonomia, no sentido do indivíduo adquirir a 

capacidade, a liberdade e o direito de se auto-determinar” (Carvalho, 2007:11). 

Esta autonomia deve verificar-se a quatro níveis: psico-relacional, sócio-

cominitário, sócio-profissional e autonomia do consumo de drogas. 
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A autonomia psico-relacional é a base de todas as outras, uma vez que, se o 

indivíduo se mostrar capaz de manter relações pessoais estas contribuem para o 

reforço e aquisição de autonomia. É necessário não esquecer que reinserir supõe a 

reconstrução de uma vida nos seus mais ínfimos pormenores. A autonomia sócio-

comunitária diz respeito à capacidade que o indivíduo encerra em si mesmo para se 

implicar na comunidade, através da participação em actividades que a este dizem 

respeito. Esta autonomia está intimamente relacionada com a capacidade de 

socialização do indivíduo: “Quando se fala em socializar o indivíduo, tornando-o 

capaz de se integrar num grupo que compartilhe os mesmos comportamentos e 

normas aceites por toda a comunidade, e que compreenda as regras sobre as quais 

assenta o seu funcionamento, está a falar-se de reinserção” (Dias, 2007:296). 

A autonomia sócio-profissional passa pela integração no mundo laboral, consiste na 

capacidade em encontrar um emprego e mantê-lo. Deste modo,”…uma componente 

importante da recuperação e da (re) inserção social dos toxicodependentes situa-se 

inter-relação entre o toxicodependente e o trabalho…” (Vitória:231). A autonomia, 

no nível mencionado, resume-se à aquisição de hábitos de trabalho e competências 

sociais. A quarta, mas não menos importante, autonomia refere-se ao consumo de 

drogas. Esta é extremamente relevante para alcançar o sucesso em todas as 

autonomias já referidas. Traduz-se na capacidade do indivíduo em manter a 

abstinência de todas as substâncias psicoactivas. 

Todos os níveis de autonomia referidos constituem um processo complexo que se 

traduz numa mudança em vertentes como o trabalho, formação, saúde, família, entre 

outros. A Reinserção passa, também, pela definição de metas e objectivos em 

termos individuais. Ao Estado e à sociedade cabe “…criar condições que permitam 

ao indivíduo optar livremente pela sua recuperação e reintegração na sociedade” 

(Dias,2007:297). 

Um dos exemplos a ser mencionado, e que diz respeito à criação das condições 

acima referidas, é o Projecto Vida. Este  procura implementar projetos que visem a 

reinserção sócio-profissional. De entre estes destaca-se o “Programa Quadro-

Prevenir”, criado em 1997, tem como fim incentivar entidades públicas e privadas e 
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apoiarem os já mencionados programas de Reinserção. No ano de 1998, 24 

projectos foram aprovados num total de 37 (Dias,2007:298). 

A intervenção na área da Reinserção deve canalizar os seus esforços para o 

indivíduo, capacitando-o para o desenvolvimento de um projecto que articule as 

várias dimensões da sua vida: família e relações, educação, trabalho e formação 

profissional, habitação, lazer e tempos livres, participação/cidadania/autonomia. 

Como tal, importa que o sujeito se considere responsável pela sua reinserção. 

No entender do Observatório da Droga e da Toxicodependência a Reinserção é 

constituída por quatro dimensões: Educação, Trabalho, Formação Profissional e 

outras (actividades de tempos livres e aconselhamento). Ao técnico de Reinserção 

cabe fazer uma intervenção por cada uma das referidas dimensões. Esta avaliação 

inicia-se com a “avaliação ex-ante”, acontece quando o sujeito entra no sistema. 

Segue-se a “avaliação “on-going”que se verifica ao longo do processo e por fim 

temos a “avaliação ex-post”, esta tem por fim avaliar todo o processo e perceber se o 

objectivo inicialmente definido foi atingido. 

A toxicodependência conduz à ruptura com várias estruturas sociais; a família, os 

amigos, o patronato, entre outros, portanto, o grande desafio será a reconstrução, a 

organização e a estabilidade do indivíduo, pois só deste modo será possível trabalhar 

a sua reabilitação. O tratamento do indivíduo não consiste apenas em largar o 

consumo de substâncias psicoactivas, vai muito para além disso, esta não é a tarefa 

mais difícil, a grande complicação passa por evitar recaídas, o que só será possível 

se o indivíduo for reinserido socialmente, “o toxicodependente que tenta libertar-se 

da sua toxicodependência tem que encontrar cobertura social, resolver os seus 

problemas financeiros e procurar casa. O seu objectivo é reinserir-se socialmente e 

voltar à legalidade” (Curtet,1997:18). No entanto, o realismo leva-nos a ter em conta 

que a realidade social não facilita a reinserção. Tal pode dever-se a factores tão 

diversos como o desemprego, a competitividade, os níveis de formação exigidos e 

ao desinteresse da comunidade em geral relativamente à reinserção social. De modo 

a combater estes factores é necessário proceder de forma a que o toxicodependente 
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ao sair de uma estrutura de acolhimento, tenha mais probabilidades de recuperar e 

seja capaz de enfrentar os problemas com que possivelmente se virá a deparar. 

 

3.4.1 – Estruturas de Reinserção 

 

As estruturas que promovem a reinserção desempenham um papel fundamental na 

preparação necessária para os indivíduos voltarem a viver de acordo com as normas 

sociais. São equipamentos que pretendem salvaguardar a dignidade humana 

facultando aos utentes alternativas aos seus comportamentos desviantes, colocando 

ao seu dispor meios que possibilitem a sua reinserção na sociedade. Deste modo, é 

pertinente afirmar que em muito contribuem para a reorganização das relações 

sociais dos toxicodependentes e tem presente na sua actuação a ideia imprescindível 

que o tratamento só se completa com a plena ressocialização do indivíduo. 

As estruturas de reinserção podem ser Unidades Públicas ou privadas. As primeiras 

fazem parte da Rede Nacional de Unidades de Tratamento do IDT. As Unidades 

Privadas não estão sob alçada do IDT, no entanto, só funcionam porque este 

organismo lhes atribui licença para que tal aconteça. 

 

- Centros de Dia 

 

De acordo com o Artigo5º, nº2 do Decreto-Lei nº16/99 os centros de dia são 

“…unidades com suporte psicológico e sócio terapêutico dispondo de diversificadas 

actividades terapêuticas e ou ocupacionais”. São estruturas que colocam a ênfase da 

sua acção na transmissão de competências sociais e hábitos de ocupação aos 

toxicodependentes. Pretendem que estes consigam organizar a sua vida através do 

trabalho e actividades pré-profissionalizantes. Portanto, funcionam como um ponto 

de ligação entre o tratamento e a reinserção. Têm, também, como intuito promover 
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junto dos toxicodependentes o desenvolvimento de sentimentos de auto-estima, 

motivação e responsabilidade que facilitem a sua integração na comunidade, 

ajudando os indivíduos a descobrir as suas capacidades e promover a ruptura com a 

ambiência da droga. 

Em suma, os centros de dia têm por fim apoiar os toxicodependentes que acabaram 

de perder a dependência da droga e que ainda não podem adaptar-se à vida da 

sociedade e da família. No centro de dia irão reaprender as capacidades já 

mencionadas para que recomecem a sua vida e se reintegrem na sociedade. Estes 

centros, na sua generalidade, dispõe de instalações que permitem aos utentes 

usufruírem de diversas actividades (pintura, olaria, fotografia, carpintaria, entre 

outros). 

 

 

- Comunidades Terapêuticas 

 

A Portaria nº484/2003 diz-nos que as Comunidades Terapêuticas são unidades 

especializadas às quais compete “…prestar cuidados a toxicodependentes que 

necessitem de internamento prolongado, com apoio psicoterapêutico e 

socioterapêutico, sob supervisão psiquiátrica”. 

A primeira Comunidade Terapêutica em Portugal foi criada em Junho de 1978 em 

Coimbra. Historicamente estas comunidades tem sido unidades com programas 

livres de drogas, embora prevendo uma intervenção médica sempre que pertinente e 

necessário. 

As Comunidades Terapêuticas incentivam o tratamento e a consequente 

ressocialização através de programas específicos que colocam a sua tónica no 

comportamento, na motivação dos utentes. São locais de recuperação em que se 
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procura ajudar os indivíduos com problemas de toxicodependência, procura-se que 

estes reaprendam a viver sem drogas e reestruturar a sua personalidade. 

As Comunidades Terapêuticas dispõe de instalações que permitam o desempenho de 

diversas actividades, entre estas estão as tarefas doméstica que são desempenhadas 

pelos residentes. 

 

- Apartamentos de Reinserção 

 

Funcionam como um meio intermédio entre o internamento em Comunidade 

Terapêutica e a complexa autonomia de vida em sociedade. Surgem como uma 

resposta social que acolhe ex-toxicodependentes que após a saída das unidades de 

tratamento se confrontam com problemas de Reinserção social, familiar e laboral. 

Na realidade estes equipamentos funcionam como soluções bastante consistentes e 

prova disso é o crescimento dos mesmos, assim como o número de lugares nesses 

apartamentos: em 1998 existiram 8 apartamentos, este número duplicou no ano 

seguinte (Dias,2007:195). 

São encarados como estruturas que oferecem uma semi-protecção que tem por 

objectivo reforçar a autonomia dos indivíduos. 

Os Apartamentos de Reinserção definem-se como um apoio na fase de transição, 

são estruturas que pretendem criar condições para a prossecução da autonomia 

pessoas dos utentes afectiva, social e profissionalmente, criando deste modo 

condições para a concretização dos projectos de vida dos utentes. Estes 

equipamentos não pautam só a sua conduta na direcção da criação de condições para 

a transição entre os programas de tratamento e o exterior, direcciona-se, também, 

para a identificação de sinais de aviso de uma possível recaída e, como tal, actuam 

de forma preventiva. 
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Os utentes destes apartamentos, na sua generalidade, provêm das Comunidades 

terapêuticas da Instituição. Contudo, também, podem ser encaminhados por 

programas de outras instituições de Solidariedade Social ou pelo próprio Instituto da 

Droga e da Toxicodependência (através dos Centros de Atendimento a 

Toxicodependentes). È importante referir que com a admissão no apartamento 

nasce, também, a definição de um plano individual de inserção e celebração do 

contrato de alojamento entre a instituição e o utente. A saída do apartamento pode 

dar-se por dois motivos: o primeiro é a chamada “saída com alta” que acontece 

quando são atingidos os objectivos previamente definidos e que se referem ao 

projecto pessoal de reinserção. A segunda é a “saída a pedido ou expulsão”, pode 

dar-se por diversos motivos: a saída a pedido sucede quando o utente, por iniciativa 

própria, abandona o programa mesmo que os objectivos não tenham sido atingidos. 

A expulsão pode acontecer devido a uma recaída ou a uma agressão física ou verbal. 

 

3.4.2 – Programa Vida-Emprego 

 

“ Em Portugal, uma parte significativa dos percursos de integração profissional de 

toxicodependentes faz-se com recurso a um programa governamental de apoio à 

contratação de toxicodependentes em processo de integração, o Programa Vida-

Emprego, que visa potenciar a reinserção social e profissional de 

toxicodependentes” (Ló,2011:57). 

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

nº136/98 de 4 de Dezembro, e faz parte do quadro de medidas activas de emprego e 

formação. Este programa surgiu com o propósito de reinserir social e 

profissionalmente toxicodependentes, tendo em conta que esta reinserção é parte 

integrante do processo de tratamento. O Programa Vida-Emprego é a “…tradução 

operativa do conceito de mediação social, promovendo estratégias de articulação 

entre os sistemas de reinserção e do emprego” (Ló,2011:57). O seu objectivo é 

“…potenciar a reinserção sócia e profissional de ex-toxicodependentes em idade 
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activa que se encontrem ou tenham terminado processo de tratamento, quer em 

comunidade terapêutica, quer em regime ambulatório, incluindo os 

toxicodependentes em processo de tratamento no quadro do sistema prisional, 

devidamente enquadrado pela entidade de tratamento ou estabelecimento prisional” 

(I.D.T.,2007:133). Deste modo, “…o Programa Vida Emprego dispõe de um 

conjunto de medidas substantivas, especificas de apoio à integração 

socioprofissional, que se traduzem na comparticipação de encargos decorrentes à 

contratação e no acompanhamento técnico de implementação de medidas de apoio, 

actuando directamente sobre os factores de risco associados às recaídas e ligados ao 

acesso ao emprego (Ló,2001:57). O programa em análise realiza-se, então, 

recorrendo às seguintes medidas: 

 Mediação para a Formação e o Emprego: destina-se a apoiar e contratar 

mediadores capacitados para motivar a inserção e acompanhamento dos 

indivíduos integrados no programa. 

 

 Estágio de Integração sócio-profissional: Tem por finalidade aproximar o 

indivíduo ao mundo laboral através de uma experiência de nove meses de 

formação em contexto laboral. Nesta medida, as empresas empregadoras 

também saiem satisfeitas, uma vez que, são apoiadas através das 

comparticipações das despesas. 

 

 

 Apoio ao Emprego: Consiste num prémio financeiro atribuído a entidades 

empregadoras que contratem toxicodependentes por períodos não superiores 

a dois anos. 

 

 Prémios de Integração: Traduz-se no apoio emitido a entidades 

empregadoras que admitam toxicodependentes mediante contrato sem termo. 
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 Apoio ao Auto-Emprego: Define-se pela comparticipação nas despesas 

iniciais de empresas encabeçadas e promovidas por ex-toxicodependentes. 

 

A organização deste programa surge de uma acção articulada entre o IDT e o IEFP e 

corresponde a uma das grandes exigências que se traduzem na ressocialização efectiva. 

Como tal, é pertinente mencionar que “o panorama do sistema de apoio à reinserção dos 

toxicodependentes foi profundamente alterado e reforçado. Com o lançamento do 

Programa Vida Emprego da iniciativa do projecto Vida e do IEFP” (Ministério da 

Saúde,2006:195). 

O programa Vida Emprego é um programa governamental de discriminação positiva, de 

incentivo à contratação de toxicodependentes em processo de inserção profissional. 

Nesta linha de pensamento, considera-se que as organizações e as empresas surgem 

como um parceiro indispensável na realização do processo de reinserção. Sem o seu 

envolvimento todos os investimentos realizados nas fases anteriores, são infrutuosos. 

Nesta acepção, ganha importância o conceito de responsabilidade social que surge no 

âmbito do papel que as organizações de trabalho tem vindo a desempenhar na procura 

se soluções para os problemas sociais e ambientais. As empresas que pautam a sua 

conduta, de acordo com esses princípios estão mais receptivos a integrar nas suas 

empresas indivíduos que tenham um passado ligado ao desfavorecimento social. O Vida 

Emprego procura assegurar as condições mínimas de qualidade de emprego, 

fortalecendo, assim, a auto-estima e a recuperação da confiança dos indivíduos. Através 

do programa em análise, é então possível “…acompanhar de forma atenta e pedagógica 

o processo de transição de uma situação de ruptura com os sistemas sociais, 

caracterizada por um modo de vida de exclusão e de acomodação face à dependência, 

para uma progressiva aquisição de autonomia. Neste percurso estão implicados diversos 

actores com responsabilidades distintas: o toxicodependente, os serviços de reinserção 

que garantem o acompanhamento e o apoio num processo que é complexo  e 

relativamente prolongado, e as entidades empregadoras que, sentindo-se apoiadas no 
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plano técnico, participem solidariamente com benéficos próprios, pelo alargamento do 

campo de recrutamento dos seus colaboradores” (Ló,2011:57).   

4: Género 

 

4.1 - Plano Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e não Discriminação 

 

Os progressos realizados, a nível nacional e comunitário, na promoção da igualdade 

entre homens e mulheres contribuíram para melhorar as vidas de muitos cidadãos. Estes 

progressos deverão constituir a base de uma sociedade em que a igualdade de género é 

uma realidade. 

As desigualdades entre homens e mulheres constituem uma violação dos direitos 

fundamentais. Impondo, também, um elevado custo à economia e a falta de 

aproveitamento dos diversos talentos. 

Os programas dos diversos governos têm vindo a realçar a importância da criação de 

medidas que promovam, eficazmente, a igualdade de género e exemplo disso é o IV 

Plano Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e não Discriminação. Este plano 

surge, com um âmbito de acção que decorre de 2011-2013, tem como entidade 

coordenadora a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). É 

considerado “…o instrumento politicas públicas de promoção da igualdade e enquadra-

se nos compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais e 

europeias” (Resolução do Conselho de Ministros nº5/2011). 

O propósito do plano consiste na afirmação da igualdade enquanto factor de 

competitividade e desenvolvimento; para alcançar este ideal será relevante o papel dos 

municípios e da própria sociedade civil. 

Para a criação deste diploma e das suas premissas foram fundamentais diversas fontes. 

A primeira a ser destacada é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que 

declara “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos, devem ter a 
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capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou de 

outra natureza origem nacional/social/, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição”. Outra fonte relevante foi a Convenção sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação contra as mulheres, nesta ficou acordado que os estados 8que nela 

participaram) incluiriam nas respectivas legislações o principio da igualdade entre 

homens e mulheres e a eliminação de todas as formas de discriminação. 

A plataforma de Acção de Berlim, também, foi importante para a elaboração do plano 

em estudo, pois foi esta que mencionou a necessidade de empoderamento das mulheres 

e a centralidade da política para a igualdade entre homens e mulheres. 

Ao nível das estratégias, percebemos que o plano se enquadra em várias: estratégia para 

a igualdade entre homens e mulheres (2010-2015), o Pacto Europeu para a Igualdade de 

Género (2006) e a Carta das Mulheres (2010). 

No âmbito da criação de condições para a igualdade de género, a nível nacional e 

legislativo, destaca-se a “Lei da Paridade” e também a criação da Secretaria de Estado 

da Igualdade que representa uma preocupação e um compromisso, por parte das 

entidades políticas, com esta problemática. 

O cenário em que surge o plano em foco, não é o melhor: Vivemos tempos difíceis, com 

uma grave crise económica e financeira a nível nacional e internacional. No entanto, o 

plano pretende demonstrar que a igualdade poderá tornar-se num factor de 

desenvolvimento, “este plano visa garantir a sustentabilidade às políticas definidas e 

intensificar o carácter inovador das acções reforçando a articulação com os planos e 

programas nacionais e sectoriais” (Resolução do Conselho de Ministros nº5/2011). 

O IV Plano é constituído por 14 medidas estratégicas: 

 

 Integração da Dimensão de Género na Administração Pública, Central e 

Local, como requisito de boa governação – para tal se verificar será necessária 

uma representação equilibrada de mulheres e homens nos lugares nos de tomada 
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de decisão, apoio na conciliação da vida profissional e familiar, desaparecimento 

das assimetrias salariais. 

 

 Independência Económica, Mercado de Trabalho e organização da Vida 

Profissional, Familiar e Pessoal – traduz-se nos esforços de promoção de boas 

práticas de igualdade nas empresas e no incentivo ao empreendedorismo 

feminino. 

 

 

 Educação, Ensino Superior e Formação ao longo da vida – a educação é uma 

“arma” poderosa no combate à desigualdade de género, como tal, deverá 

combater os estereótipos existentes. 

 

 Saúde – As desigualdades, principalmente, em termos de saúde não inaceitáveis. 

Logo, é necessária a definição de uma política de saúde que integre a perspectiva 

de género. 

 

 

 Ambiente e Organização do Território 

 

 Investigação e Sociedade do Conhecimento – o desenvolvimento de estudos 

no âmbito da questão do género têm-se revelado fundamentais para o combate às 

desigualdades entre homens e mulheres, torna-se, assim, necessária a promoção 

de estudos nesta área. 

 

 

 Desporto e Cultura – A diferença existente entre homens e mulheres no mundo 

do desporto é gritante é então necessário combater esta assimetria e procurar 

promover medidas de igualdade. 
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 Media, Publicidade e Marketing – os media são um instrumento fundamental 

na promoção de uma sociedade inclusiva pois são o espelho da mesma. É então, 

indispensável sensibilizar a comunicação social para o papel que poderá 

desempenhar no combate aos estereótipos. 

 

 

 Violência de Género – É um obstáculo ao caminho para a igualdade a nível do 

género, é imprescindível a eliminação desta violência. 

 

 Inclusão Social 

 

 

 Orientação Sexual e Identidade de Género – é importante a criação de 

políticas públicas que visem a não discriminação das pessoas LGBT, a 

sensibilização da população em geral. 

 

 Juventude  

 

 

 Organização da Sociedade Civil 

 

 Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades Portuguesas – confere 

uma perspectiva internacional a todas as outras medidas já enunciadas.  

 

4.2 - Identidade Feminina 

 

A construção do conceito de identidade feminina é uma construção histórica, baseada 

em representações, isto é, “…para além do que as mulheres podem dizer sobre a sua 
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identidade há que contar com o que, na prática, elas fazem para a construir” 

(Almeida,1986:494). 

Até ao início do século XX, as informações, as histórias das mulheres tinham como 

cenário o espaço doméstico. A maioria das sociedades entendia que o papel feminino 

era diferente do masculino, a este respeito Rocha e Coutinho (1994) afirmam que “o 

papel de cada actor social é desempenhado em interacção com o outro, numa relação de 

reciprocidade e troca” (Rocha e Coutinho,1994:15), ou seja, existe, teoricamente, uma 

divisão das tarefas no  nosso mundo, esta divisão é feita com base nas diferenças 

biológicas: ao homem cabe o “poder” público; à mulher é determinado um “poder” que 

se realiza na esfera privada, ligado às suas funções materiais e reprodutoras. É de realçar 

que, o facto de terem existido diversas alterações na construção da identidade feminina, 

a principal fonte de identificação da mulher é a maternidade.  

Hoje em dia sabemos que o papel da mulher nem sempre foi múltiplo e compreender o 

conceito de identidade feminina exige, também, a compreensão deste facto. 

A alteração dos papeis sociais começou a surgir no século XVIII, fruto das mudanças 

políticas, sociais e económicas da época. Assistimos a uma alteração do tipo de família 

extensa para uma família nuclear: pai, mãe e filhos. Nesta nova família surge a 

necessidade de cuidados à figura da criança e é para responder a esta situação que a 

mulher começa a restringir-se ao seio doméstico. O objectivo passa a ser cuidar dos seus 

filhos, do marido e da casa. Desenha-se, nesta fase, uma característica essencial da 

mulher, o cuidar: “a mulher passa a viver para o amor, o amor aos filhos, ao esposo e à 

casa. Para tal, deveria manter-se pura, distante dos problemas e tentações do mundo 

exterior – o mundo do trabalho – que deveria ficar sob o encargo do homem” (Rocha e 

Coutinho,1994:29). A mulher reconhece-se neste contexto de “dona de casa” e passou a 

reproduzir esta ideia aos seus filhos. 

Este discurso de doméstica começou a alterar-se no século XX. Durante as duas grandes 

guerras as mulheres tiveram a necessidade de passar a actuar no mundo produtivo, uma 

vez que os homens tinham partido para as guerras. Todavia, com o regresso dos 

homens, as mulheres regressaram, também, ao seio do lar. Todavia, o espírito de 
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mudança já estava incutido na identidade feminina, podemos considerar que “em termos 

das ciências sociais a origem das novas perspectivas de género, radica na evolução das 

sociedades pós – 2ª Guerra Mundial e nas amplas transformações na organização 

económica, política e social, vividas pela generalidade dos países ocidentais. Estas 

transformações reflectiram-se, de forma muito significativa, na situação social das 

mulheres, quer ao nível do exercício dos direitos de cidadania, quer ao nível da 

crescente participação no mundo do ensino e do trabalho assalariado, quer ainda, no 

plano da consciência do corpo e da sexualidade feminina” (Núncio, 2008: 22 e 23). 

Ganhavam, deste modo, força os movimentos feministas que procuravam perceber a 

razão pela qual a diferença biológica existente entre os sexos foi transformada numa 

diferença sociocultural. 

Foi a partir deste momento que as mulheres começaram a ter oportunidade de terem 

uma ocupação profissional, este facto não modificou a sua identidade de mulher, apenas 

a ampliou: “foi do trabalho das mulheres que dependeu maioritariamente a produção de 

alimentos e de artefactos, essenciais à subsistência do grupo familiar e dela dependeu 

também, a reprodução dos padrões culturais e identitários e de força de trabalho dentro 

do grupo” (Núncio,2008:27). 

Os diversos papéis que traduzem a identidade feminina (filha, esposa, mãe, avó, 

doméstica, profissional) estão em constante interacção. As mulheres procuraram um 

novo espaço que transcende-se a esfera doméstica e conseguiram-no, conciliando a 

vertente privada com a profissional. 

 

4.3 - Identidade Masculina 

 

Os movimentos feministas trouxeram, por um lado, uma afirmação das capacidades das 

mulheres, por outro lado, demonstraram a faceta mais vulnerável do sexo masculino. 

Vejamos: “…ao homem cabia conquistar, no espaço exterior, no domínio do público, os 

recursos necessários à subsistência do agregado familiar” (Núncio, 2008:28). No 
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entanto, com as alterações provocadas pelo feminismo, as mulheres passam a 

desempenhar funções também na esfera pública com contributos para o sustento do lar. 

No século XVIII o homem tinha de desempenhar os papeis que lhe eram impostos e 

característicos do sexo masculino, pois o simples facto de assumirem tarefas que 

“pertenciam” às mulheres era visto como uma ameaça à sua masculinidade e virilidade. 

Aliás estas são duas das características da identidade masculina; deverá acrescentar-se, 

ainda, o trabalho. Este é sinal de reconhecimento e de independência, á através dele que 

o homem sai de casa e vai construir a sua própria família. No entender de Nolasco “…se 

entre a maternidade e a mulher o que vigorou foi uma fusão de modo a que o destino de 

ser mãe seria a única possibilidade de realização, esta mesma articulação acontece entre 

o homem e o trabalho: sem ele, um homem não se pode considerar como tal” 

(Nolasco,1995:126). 

A criação da identidade masculina é um processo complexo que implica a inclusão de 

diversos conceitos e a capacidade de exclusão de determinados estereótipos. 

Actualmente, o homem já é capaz dessa exclusão e também participa activamente nas 

tarefas que era consideradas como femininas. 
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II Parte: Questões metodológicas 

 

5: Planeamento metodológico do estudo empírico 

 

“ Nas ciências sociais é dado especial ênfase à conceptualização da pesquisa e em 

particular à delimitação e definição do problema e metodologia” (Moreira, 1994:20). O 

termo metodologia tem um sentido amplo, na media em que se refere è lógica dos 

princípios gerais que orientam as regras de um estudo sistemático na procura do 

conhecimento. 

Podemos, de uma forma reduzida, reconhecer dois grandes tipos de estudos: o 

quantitativo e o qualitativo. A minha opção, para o presente estudo, recaiu sobre este 

último. Esta escolhe justifica-se pelo facto de este tipo de estudo consistir em 

“explicações consideradas satisfatórias de actividades sociais requerem uma apreciação 

das perspectivas, culturas e «visões do mundo» de autores envolvidos” (Moreira, 

1994:94). 

Seguindo esta linha de pensamento, é oportuno considerar que o estudo qualitativo não 

considera as pessoas como um número ou uma variável, mas sim uma história que 

insere os indivíduos num determinado contexto social e cultural. Como tal, a 

metodologia qualitativa visa proporcionar a oportunidade de atingir objectivos mais 

profundos, mais alargados. Para atingir esta profundidade, não seria útil a utilização de 

um estudo de carácter quantitativo. 

A investigação social recai, em grande maioria, nas interacções e relações sociais e este 

cenário acontece, também, com a pesquisa qualitativa que “…preocupa-se com 

frequência com processos sociais” (Morerira,1994:95). Para se chegar à compreensão da 

problemática estudada é necessário que a metodologia nos ofereça “…um plano geral 

que permita seguir o melhor caminho, a via mais adequada para a consecução dos 

nossos objectivos e concretização do nosso estudo” (Domingos, 1987:21)., no caso 

concreto da minha investigação, e tendo em consideração que o fenómeno abordado é 
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de carácter social e implica um conjunto de interacções, tornou-se pertinente o uso da 

metodologia qualitativa. 

Escolher a metodologia acima mencionada significa o reconhecimento de que existem 

diversas histórias que convivem entre si, apesar de diferentes. Carmo e Ferreira (1998), 

traduzem esta ideia numa característica que apontam ao estudo qualitativo, a “holística 

– os investigadores têm em conta a «realidade global», os indivíduos, os grupos e as 

situações não são reduzidas a variáveis mas são vistas como um todo, sendo estudado o 

passado e o presente dos sujeitos de investigação” (Carmo e Ferreira, 1998:180). 

A utilização da metodologia qualitativa pelas ciências humanas e sociais tem suporte em 

diversas correntes teóricas, não obstante, Moreira (1994) refere que “ as principais 

críticas feitas aos métodos qualitativos de pesquisa apontam para o facto destes serem 

generalistas e não verificáveis” (Moreira, 1994:96). Este autor defende que é necessário, 

em fase inicial de investigação, ter uma abertura para que o investigador possa absorver 

mais informação e não criar qualquer tipo de pré-conceitos. No entanto, “isto não 

significa, porém, que o rigor não seja indispensável nas abordagens qualitativas. 

Embora o investigador procure ter um espírito aberto relativamente aos processos e 

acções sob observação, a recolha e comprovação de dados necessitam, todavia, de ser 

mais sistemáticos possível” (Moreira, 1994:97). 

 

5.1 – Pergunta de partida e formulação do problema 

 

O problema da toxicodependência não se resume ao uso e abuso de drogas por 

determinado indivíduo. É uma problemática social, que abarca muitos sectores da nossa 

sociedade. Esta ideia é, ainda, mais marcante na fase de reinserção, senão vejamos: é 

nesta etapa que o indivíduo se dispõe a reger, novamente, as suas acções pelas normas 

sociais vigentes, é, também, agora que ele procura emprego, procura ser aceite. É neste 

contexto que nasce a minha pergunta de partida: “São sentidas diferenças e dificuldades, 

ao nível do género, pelos toxicodependentes em fase de reinserção?”, ou seja, é 
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necessário compreender se realmente existem diferenças entre homens e mulheres, com 

um passado marcado pelos consumos de substâncias, em fase de reinserção.  

A pergunta de partida assume um papel fundamental na percepção que o investigador 

tem do seu trabalho e neste seguimento é importante citar Quivy e Campenhout que 

declaram que “a melhor forma de começar um trabalho de investigação em ciências 

sociais consiste em enunciar o projecto sob a forma de uma pergunta de partida. Com 

esta pergunta, o investigador tenta exprimir o mais exactamente possível aquilo que 

procura saber, elucidar, compreender melhor. A pergunta de partida servirá de primeiro 

fio condutor da investigação. Para desempenhar correctamente a sua função a pergunta 

de partida deverá apresentar qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência” 

(Quivy e Campenhout, 2008:44). 

A base da formulação do problema é a já mencionada pergunta de partida, será este o 

objecto de estudo. No entanto, a caracterização de um problema poderá ter três 

constituintes: “criação de questões, isto é, o que se pretende saber; fundamentação da 

pesquisa, isto é, porque se quer saber; e especificação das questões, isto é, que questões 

particulares é necessário investigar para se obter resposta aos problemas levantados” 

(Moreira, 1994:20). 

Delineado o objecto de estudo e o problema a investigar, está-se em condições de 

apresentar, seguidamente, os objectivos do estudo. 

 

5.2 – Definição dos objectivos de investigação 

 

As questões do género e as diferenças existentes entre os indivíduos do sexo feminino e 

masculino são um assunto, marcadamente, actual e cujo interesse tem vindo a crescer. 

Por este facto, decidi analisar o mesmo tendo por base a reinserção de 

toxicodependentes. Os objectivos que deliniei para esta investigação seguem uma linha 

lógica de raciocínio que teve como pilar a primeira parte teórica deste trabalho. O 

objectivo, geral, deste trabalho será perceber se existem diferenças de género na 
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reinserção de toxicodependentes. A nomeação deste objectivo é fulcral, uma vez que “a 

definição de objectivos é de importância decisiva porque permite orientar todo o 

processo de pesquisa. Praticamente toda a investigação procura encontrar resposta ou 

solução para um determinado problema” (Moreira, 1994:20). Como tal, Moreira decide 

enumerar as três fases significativas na criação de um objectivo: 

 “…identificação de um tema; definição do problema de pesquisa e do próprio 

fundamento da investigação; identificação dos principais conceitos, suas dimensões e 

indicadores” (Moreira, 1994:20). 

Nesta investigação o tema vai de encontro ao do objectivo geral já mencionado, 

relativamente, aos conceitos, sabemos que estes já foram apresentados na primeira parte 

deste trabalho. Todavia, importa, no quadro desta problemática, partir para a definição 

de alguns objectivos específicos que, também, irão nortear o decorrer da investigação: 

- Perceber os mecanismos de apoio à reinserção de toxicodependentes; 

- Perceber se estão presentes na nossa sociedade estigmas mais vincados para com as 

mulheres toxicodependentes em fase de reinserção; 

- Na prossecução do objectivo anterior, perceber como é que os toxicodependentes 

encaram a sua reinserção e as suas dificuldades. 

 

5.3 – Procedimentos e Técnicas adoptadas 

 

Um projecto de investigação deve ser constituído por conceitos que exprimam clareza e 

rigor. Para tal, é necessário que a pesquisa que efectuamos para o mesmo seja a 

correcta. Neste contexto, Carmo e Ferreira (1998) consideram que “…a pesquisa 

documental assume-se como passagem de testemunho, dos que investigam antes no 

mesmo terreno, para as nossas mãos (Carmo e Ferreira, 1998:59). Do mesmo 

pensamento comunga Moreira (1994) ao afirmar que “…sempre que um projecto de 

investigação em ciências sociais envolve o estudo de , ou a comparação com um 
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período passado, as fontes documentais tornam-se de imediato a principal fonte de 

informação para esse mesmo período” (Moreira, 1994:28). É, deste modo, perceptível 

que a fase de pesquisa documental é fulcral para o desenvolvimento da investigação. 

Com o intuito de recolher informação relacionada com o tema a desenvolver no 

presente projecto, iniciei a minha pesquisa bibliográfica pelos seguintes locais: 

 

 Biblioteca Municipal Central – Palácio das Galveias 

 Biblioteca ISCSP 

 Mediateca I.D.T. 

 Mediateca da Universidade Lusíada 

 Biblioteca Municipal de Viana do Castelo 

 Biblioteca Universidade do Minho 

 

Foram, também, tiradas várias fotocópias a documentos que abordam o tema da 

investigação. 

Outra técnica utilizada para a recolha de dados foi a entrevista. “O meio mais usual de 

diferenciar tipos de entrevista é através do grau de estruturação. Nas entrevistas 

estruturadas ou padronizadas, a formulação das perguntas e a sequência de apresentação 

são, por regra, invariáveis. O seu formato é, portanto, rígido. Já no caso das entrevistas 

semi-estruturadas, o entrevistador faz sempre certas perguntas principais mas é livre de 

alterar a sua sequência ou introduzir novas questões em busca de mais informação” 

(Moreira, 1994:133). Na minha investigação, optei pela utilização desta última, uma vez 

que “…as entrevistas assumem diversos formatos de modo a adequar-se 

convenientemente às contingências do ambiente e aos objectivos que o investigador se 

propõe a atingir” (Carmo e Ferreira, 1998:129). Como tal, seleccionei a entrevista semi-
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estruturada, pois considerei que esta seria mais produtiva para a recolha do tipo de 

dados e informações pretendidas para a presente investigação. 

Savoie-Zajc (2003) definiu alguns objectivos da entrevista semi-dirigida: “…tornar 

explícitos os contextos e realidades das pessoas participantes no estudo; a compreensão 

do seu mundo; ajudar a aprender, organizar e a estruturar o pensamento do interlocutor 

entrevistado; permitir um aprofundamento; uma reflexão; uma tomada de consciência e 

transformação das pessoas envolvidas” (Savoie-Zajc, 2003:283). É então pertinente 

afirmar que a entrevista semi-dirigida é a ideal quando se trata da construção de um 

estudo, é dado relevo à perspectiva do outro. Devemos, também, ter em atenção que 

“para que seja possível recolher o máximo da informação necessária para efectuar a 

investigação, é fulcral assegurar que o entrevistador se exprima o mais possível sobre o 

tema proposto. Deste modo, o objectivo geral pretendido pelo entrevistador deve ser 

articulado com as questões a serem feitas ao entrevistado. É necessário que: 

 

 A linguagem seja acessível; 

 Que o tema seja um estimulo a uma resposta; 

 Que os papeis do entrevistador e do entrevistado estejam bem definidos; 

 O entrevistado deve estar motivado para responder; 

 A informação recolhida deve ser o mais ampla possível. 

 

A recolha de dados, para esta investigação, foi feita da seguinte maneira: 

1ª: Construção de um guião de entrevista (anexo I); 

2ª: Estabeleci contacto com os responsáveis pela área da Reinserção do CRI (Centro de 

Respostas Integradas) de Viana do Castelo; estes sinalizaram e encaminharam 6 utentes 

para serem entrevistados. 
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As entrevistas decorreram em lugares diversificados: casa dos entrevistados -2, 

Biblioteca Municipal de Viana do Castelo – 1, jardim público – 2, Biblioteca Municipal 

de Valença – 1. 

Quanto à duração, a mais longa foi de, aproximadamente 1:45 e a menos longa teve 

uma duração de 42 minutos. 

Aquando das entrevistas e antes da sua realização propriamente dita, foi pedida 

autorização para a gravação áudio da mesma. Referi, também, o anonimato da entrevista 

e os seus objectivos. 

Como fica patente, neste tipo de investigação e com a metodologia utilizada existe uma 

grande aproximação ao objecto de estudo. Por tal facto, é necessário ter 

permanentemente presente os riscos destes procedimentos, os denominados “pontos 

fracos” das entrevistas semi-dirigidas. A este propósito Savoie – Zajc informa, a 

respeito da credibilidade dos dados obtidos, 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). 

Uma parte, também, relevante dos procedimentos e técnicas utilizadas para a construção 

desta investigação, é a construção de um guião de entrevista, é neste que vemos 

construído uma raciocínio numa lógica que vai de encontro aos objectivos da 

investigação. A construção do referido guião assenta numa base de pesquisa 

bibliográfica e documental 

O guião poderá ser entendido como um esquema da entrevista, logo, é fundamental que 

sejam aqui identificados “…os temas, os subtemas e as questões de orientação a fim de 

recolher dados pertinentes para a investigação” (Savoie – Zajc,2003:289). De acordo 

com este cenário estão, também, Carmo e Ferreira (1998) que afirmaram que “para o 

guião de entrevista ficar pronto a ser utilizado haverá ainda que encadear as questões de 

forma adequada ao objectivo de pesquisa” (Carmo e Ferreira, 1998:134). O guião desta 

investigação foi dividido em duas unidades de análise ( a primeira é constituída por três 

grupos de perguntas e a segunda, apenas por um), indo de encontro à necessidade de 
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encontrar respostas o mais pertinentes e relevantes para o cumprimento dos objectivos 

desta investigação. 

Em jeito de conclusão deste ponto, referente às técnicas e procedimentos adoptados, é 

necessário falar da análise de conteúdo, uma vez que esta é hoje uma das técnicas mais 

comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes ciências sociais e humanas. 

A análise de conteúdo “…é uma técnica para fazer inferências por identificação 

sistemática e objectiva das características especificas de uma mensagem…é um 

conjunto de técnicas utilizadas para o tratamento dos materiais linguísticos” (Henri e 

Moscovici, 1998:197), torna-se válida quando é relevante para o problema apresentado 

e representa os factos que traduz. 

Para este estudo foi realizada a análise de conteúdo do tipo categorial, é o mais corrente 

e funciona por operação da divisão da informação, por categorias, de acordo com uma 

determinada lógica. Guerra (2006) apresenta este tipo de análise como sendo “…a 

identificação de variáveis cuja dinâmica, é potencialmente explicativa de um fenómeno 

que queremos explicar” (Guerra,2006:80). 

“O lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação social é cada vez maior, 

nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informação e 

testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e complexidade…melhor 

do que qualquer outro método de trabalho, a análise de conteúdo permite, quando incide 

sobre um material rico e penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor 

metodológico e da profundidade, que nem sempre são facilmente conciliáveis” (Quivy e 

Campenhout, 2008:227). 

É, pois, nestes parâmetros que pretendo realizar um estudo, segundo o método de 

pesquisa qualitativa, com recurso à análise de conteúdo, do tipo categorial e a partir das 

entrevistas realizadas. 
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5.4 – Amostra 

 

“É ainda muito frequente encontrar quem associe a amostragem apenas aos inquéritos 

quantitativos. Trata-se, porém, de uma ideia errada. Efectivamente, toda a investigação 

social recorre à construção de amostra” (Moreira, 1994:75). Um estudo de investigação 

de carácter qualitativo, como é o caso do presente, opta por critérios de selecção que 

encaminham para uma maior compreensão da investigação. 

Os critérios de inclusão na amostra, desta investigação, foram os seguintes: 

 Utentes com mais de 5 anos de consumo; 

 Utentes que se encontrem em processo de reinserção; 

 Pelo menos, três utentes com filhos; 

 Três indivíduos do sexo feminino e três do masculino. 

 

 

Caracterização da amostra: 

 E.1 (F.) E.2 (F.) E.3 (F.) E.4 (M.) E.5 (M.) E.6 (M.) 

Idade 37 49 36 39 47 48 

Escolaridade 7º Ano 6º Ano 5º Ano 4º Ano 6º Ano 12º Ano 

Emprego EM. D. D. D. D. D. 

Estado Civil Viúva Casada União de 

facto 

União de 

facto 

Solteiro Solteiro 

 

Legenda: E: Entrevistado; EM: Empregada/o; D:Desempregada/o; F: Feminino; M: Masculino 

 

 

 



  “As Diferenças de Género na Reinserção Social de Toxicodependentes”       

 

Sancha Sofia Gama Freitas                                          [Escrever texto] Página 50 

 

6 – O estudo empírico: apresentação e tratamento de dados 

 

 

6.1 – Enquadramento Institucional – o I.D.T. 

 

O Instituto da Droga e toxicodependência foi criado em 2002 através do Decreto – Lei 

n.º 269/2002 de 29 de Novembro e nasceu da fusão do Serviço de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência e do Instituto Português da Droga e da 

toxicodependência. Esta fusão tem como vantagem o facto de juntar numa só 

organização todas as áreas de intervenção no combate à droga e à toxicodependência. 

O I.D.T. é um instituto público, dotado de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e património e exerce a sua actividade sob tutela e superintendência do 

Ministério da Saúde. Está sediado em Lisboa, onde se encontram instalados os serviços 

centrais e a sua actividade estende-se a nível nacional através das cinco Delegações 

Regionais existentes. 

É, ainda, pertinente mencionar aqui o C.R.I. (Centro de Respostas Integradas) de Viana 

do Castelo, uma vez que foi através deste que me foram encaminhados os utentes. 

Ao C.R.I. compete “executar acções promovidas pela respectiva Delegação Regional e 

pelos Serviços Centrais no que respeita à prevenção das toxicodependências e 

alcoolismo, bem como à prestação de cuidados integrados e globais a doentes 

toxicodependentes e com síndrome de abuso e ou dependência de álcool, seguindo as 

modalidades terapêuticas mais adequadas a casa situação, em regime ambulatório, com 

vista ao tratamento, redução de danos e reinserção destes doentes” (Regulamento da 

Organização e funcionamento do I.D.T). Esta equipa é uma unidade de intervenção 

local, cuja acção se desenrola no distrito de Viana do Castelo. Dispõe dos seguintes 

serviços: consultas, programas terapêuticos, redução de danos, reinserção sócia, 

informação e articulação com os serviços profissionais.  
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6.1.1 – Missão 

Segundo o Decreto-lei n.º269-A/2002 de 29 de Novembro, o I.D.T. tem como missão 

assegurar a concepção, fiscalização e avaliação dos diversos programas respeitantes à 

problemática da droga e da toxicodependência. A sua vocação vai no sentido de 

perspectivar a melhor eficácia na coordenação e execução das políticas e estratégias 

previamente definidas. 

No âmbito da sua missão, o I.D.T. tem como atribuições: 

 

 Encabeçar as tarefas, que lhe foram atribuídas pelo Ministério da Saúde, de 

coordenação e execução que dizem respeito à Estratégia Nacional de Luta 

contra a Droga; 

 

 Assegurar a promoção, planeamento, coordenação, execução e avaliação de 

programas de prevenção, de tratamento, de redução de danos e de reinserção 

social no âmbito da problemática das toxicodependências, através da 

intervenção na comunidade por si e em colaboração com entidades públicas e 

privadas; 

 

 

 Garantir o incentivo de entidades públicas e privadas que visem a prevenção do 

consumo de droga; 

 

 Apoiar as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência previstas na Lei 

n.º20/2000 de 29 de Novembro; 

 

 

 Pesquisar dados na área da toxicodependência, assegurar o seu tratamento e 

divulgação; 
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 Instituir e assegurar um sistema nacional de informação sobre droga e 

toxicodependência; 

 

 

 Assegurar as indicações do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência dão cumpridas pelo Estado Português; 

 

 Garantir a cooperação com entidades externas no domínio da droga e 

toxicodependência; 

 

 

 Desenvolver, promover, estimular a investigação sobre a problemática das 

drogas e toxicodependência; 

 

 Assegurar a formação aos profissionais que trabalham no âmbito da droga e da 

toxicodependência; 

 

 

 Propor medidas legislativas em matérias de drogas e toxicodependência; 

 

 Licenciar unidades privadas de prestação de cuidados de saúde na área da 

toxicodependência; 

 

 Colaborar com a Direcção Geral de Saúde na garantia da continuidade de 

tratamento dos toxicómanos entre serviços prestadores de cuidados de saúde 

integrados no sistema de saúde e as unidades prestadoras de cuidados do I.D.T.. 
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6.1.2 – Tipificação dos Serviços 

 

Com base na Portaria n.º484/2003 de 15 de Abril e o Decreto-Lei n.º269-A/2002 de 

29 de Novembro são órgãos do Instituto da Droga e da Toxicodependência o 

conselho de administração e o conselho técnico-científico. O primeiro é constituído 

por u presidente e três vogais, o segundo traduz-se no órgão consultivo do I.D.T.. 

Para executar as suas tarefas o Instituto destacada dispõe de serviços centrais, 

regionais e locais. Todavia, estes serviços descentralizados estão sujeitos ao poder 

de direcção dos órgãos de administração do I.D.T. e ao poder de tutela do 

Ministério da Saúde. 

São serviços centrais: 

. O Departamento de Prevenção 

. O Departamento de Tratamento, Redução de Danos e Reinserção 

. O Departamento de Planeamento e Administração Geral 

. O Observatório das Drogas e Toxicodependências 

. O Departamento de Apoio às Comissões de Dissuasão da Toxicodependência 

. O Gabinete de Relações Internacionais 

. O Gabinete de Estudos Jurídicos 

. O Gabinete de Relações Exteriores 

. O Gabinete de Formação 

. A Assessoria do Conselho de Administração do I.D.T.  
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No campo da prevenção o I.D.T tem pautado a sua conduta pela realização de 

inúmeras acções de sensibilização e demonstrações. Entre estas destacam-se as que 

são feitas junto da comunidade escolar.  

Em termos de prevenção o Instituto dispõe de uma linha telefónica: a Linha Vida – 

SOS Droga. Esta linha tem como função o fornecimento de informação, 

aconselhamento e até encaminhamento, no que toca à toxicodependência e 

problemáticas associadas. Pode ainda funcionar como um suplemento do 

atendimento presencial e feito face a face. 

O Departamento de Apoio às Comissões de Dissuasão da Toxicodependência é 

constituído por um Jurista, um Psicólogo e uma Assistente Social, são responsáveis 

por analisar os casos enviados pelas autoridades policiais, avaliar a situação de cada 

consumidor e decidir a forma mais adequada de se intervir em casa caso concreto. 

O Tratamento é o primeiro passo na recuperação do toxicodependente e convém 

mencionar, neste contexto, que este processo só se completa com a plena 

reabilitação e inserção do indivíduo. Como tal, é considerado um processo 

complexo e tecnicamente diferenciado. 

A conduta do IDT neste campo define-se pela criação de estruturas para os 

consumidores de droga que procuram tratamento, mas também para aqueles que 

optam por não o fazer. Para os primeiros, as estruturas criadas traduzem-se nas 

Unidades de Desabituação, são cinco distribuídas por todo o território nacional 

(Porto, Coimbra, Olhão e Lisboa). Os utentes atendidos por estas estruturas são, 

geralmente, referenciados pelos CRI (antigos CAT – Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes), isto acontece quando os CRI não conseguem facultar uma 

resposta rápida e conveniente para o utente. Os CAT estendem-se pelo nosso país 

num total de 45 unidades prestadoras de cuidados compreensivos e globais aos 

toxicodependentes. A estas unidades unem-se as chamadas “extensões de CAT”, 

que são 11 no seu total. O IDT dispõe ainda das comunidades terapêuticas situadas 

em Coimbra e Lisboa. Estas organizações têm como propósito a reaprendizagem de 

uma vida sem drogas, para tal utilizam técnicas psicoterapêuticas e 
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socioterapêuticas sob alçada de uma supervisão psiquiátrica. São, portanto, 

estruturas que procuram reestruturar o mundo interno dos indivíduos e fazem-nos 

através de internamentos de longa duração (cerca de um ano). Para os 

toxicodependentes que não percepcionam o tratamento como uma opção a ter em 

consideração, pelo menos a curto prazo, o IDT disponibiliza os NAT (Núcleo de 

Atendimento a Toxicodependentes). Estes núcleos são constituídos por equipas de 

rua, são estruturas de proximidade. 

Uma das preocupações centrais do IDT consiste em promover a mudança do 

comportamento dos consumidores em relação ao seu consumo, tentando diminuir 

os riscos que daí possam advir, para tal criou o Núcleo de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos. Este tem como grande bandeira a adopção de modos de 

consumo sem risco, de modo a responder a esta necessidade, criou iniciativas que 

visam prestar ajuda e assistência aos toxicodependentes que mostrem sinais de 

doença ou que se encontrem socialmente desintegrados. Estas iniciativas têm uma 

dupla função, sendo que à já mencionada se acrescenta o facto de, através desta 

assistência, os interventores vão conquistando a confiança dos utentes, motivando-

os a submeterem-se a tratamento. A intervenção realizada por este núcleo define-se 

pela manutenção de programas e estruturas sócio-sanitárias que visam a prevenção 

e redução de comportamentos de risco acrescido e define-se, também, pela criação 

de Planos Integrados de Prevenção das Toxicodependências (consideradas 

estruturas de proximidade). Dentro destes Planos destacam-se as Equipas de rua. 

Existem 25 equipas deste género e actuam em regime diurno e nocturno, a sua 

proximidade ao utente tem como intuito promover nele a redução de riscos do seu 

consumo, intervêm, portanto, no espaço onde o consumidor habitualmente se 

movimenta. 

Os Gabinetes de Apoio também são estruturas que compõem os Planos já referidos. 

São estruturas fixas de triagem, apoio e encaminhamento socioterapêutico e visam, 

assim como as equipas de rua, encaminhar os utentes para o tratamento. 

Preocupam-se, ainda, com as condições sócio-sanitárias dos toxicodependentes 

socialmente excluídos. 
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Os Planos Integrados de Prevenção das Toxicodependências, constituem-se pela 

criação e prossecução de medidas que se alimentam das possíveis respostas para o 

problema da toxicodependência e para o problema de exclusão social que traz 

consigo. No âmbito deste programa, em 2005 o IDT fez o acompanhamento de dois 

Gabinetes de Apoio aos quais estão associadas duas unidades móveis, estas 

procuram assegurar a higiene e alimentação e todos os cuidados sociais e 

psicológicos dos quais os utentes parecem padecer, destacam-se neste âmbito, o 

rastreio de doenças infecciosas, a distribuição de preservativos e troca de seringas 

A reinserção social pode ser encarada como o diálogo entre os consumidores de 

droga e a sociedade. Este diálogo começa no momento em que o indivíduo inicia o 

tratamento. Em termos de reinserção o IDT desenvolve parcerias, nomeadamente, 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional., com o Instituto de Segurança 

Social, com os Estabelecimentos Prisionais e com o Instituto de Reinserção Social. 

A investigação científica assume-se como um elemento caracterizador do IDT. Esta 

investigação reproduz-se na preparação de projectos de investigação, elaborados em 

conjunto com universidades e centros de investigação. Estes projectos e as 

investigações que são necessárias para a sua elaboração permitem ao estado 

usufruir de dados confiáveis em matéria de drogas, consumos e outras 

problemáticas relacionadas. Um dos resultados desta investigação é a Revista 

Toxicodependências, publicada pelo IDT, cujos artigos se relacionam com o 

consumo de drogas, as suas consequências e outros fenómenos que lhe estão 

associados. 

O Instituto da Droga e Toxicodependência exerce, com rigor, um trabalho exaustivo 

na luta contra o consumo de drogas. As suas preocupações com a problemática da 

toxicodependência não se esgotam no território nacional e como tal, o IDT 

desenvolveu uma Cooperação Internacional que tem por base uma intervenção de 

luta contra a droga e toxicodependência seguindo os princípios internacionais. 

Destacam-se, entre estes princípios, os da Estratégia da União Europeia de Luta 

contra a Droga para o período de 2005-2012, os do Plano de Acção da União 
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Europeia em matéria de luta contra a droga 2005-2008 e os dos tratados 

internacionais que dizem respeito ao controlo das drogas. 

A Estratégia Nacional da Luta contra a Droga é parte integrante das Estratégias 

encabeçadas pela união Europeia e como exemplo disso temos o facto do IDT, 

através do Observatório de Drogas e Toxicodependências, se articular com o 

Observatório Europeu de Drogas e Toxicodependências. 

O IDT tem consciência da importância de recolha de informação para serem feitos 

avanços em termos das matérias de droga e toxicodependência, com tal objectivo 

criou o Centro de Documentação. Este Centro torna disponível à população em 

geral e aos profissionais ligados a este temática, informação fiável em termos de 

droga e toxicodependência. 

Em termos de Estrutura de Coordenação do Combate à Droga e à 

Toxicodependência forma promovidas reuniões para a Comissão Técnica do 

Conselho Ministerial e o Conselho Nacional de Combate à Droga e 

Toxicodependência. Estas reuniões foram accionadas pelo Coordenador Nacional 

do Combate à Droga e Toxicodependência com o intuito de realizar e aprovar o 

Plano Nacional de Luta Contra a Droga e Toxicodependências. Esta realização 

contou com a participação de todos os organismos que exercem competências nesta 

matéria. 

A intervenção do IDT em termos de Formação foi administrada com a finalidade de 

reorganizar e coordenar, a nível local, regional e central, a sua Unidade Formativa. 

A formação, no IDT, tem também como objectivo a qualificação dos profissionais 

que estão ligados à problemática das Drogas e Toxicodependências. Salienta-se, 

ainda, o Núcleo de Investigação. Nos termos do Decreto – Lei n.º269-A/2002 de 

29/11 e do artigo 7º da Portaria n.484/2003 (2.ª serie) compete ao Núcleo de 

Investigação o desenvolvimento e apoio à investigação científica que diga respeito 

à problemática da droga e toxicodependência e ainda estabelecer metodologias e 

procedimentos de avaliação das iniciativas públicas e privadas nas áreas de 

prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção. 
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6.2 – Apresentação e discussão dos resultados 

 

Nesta etapa da investigação proponho-me a analisar e compreender o nível de relação 

existente entre os resultados obtidos e os aspectos teóricos abordados. Para esta 

apresentação segue-se a mesma linha de pensamento que conduziu à elaboração do 

guião de entrevista (dividido em duas unidades de análise), indo de encontro ao 

cumprimento dos objectivos da investigação. 

No entender de Becker (1998), não existe descrição “pura”, a descrição é feita através 

de actos de selecção, que por sua vez reflectem pontos de vista. 

Antes de relacionar os resultados das entrevistas e as teorias existentes sobre a temática, 

penso que será oportuno lançar como “isco” a seguinte afirmação: “os dados sobre o 

tratamento são particularmente importantes na medida em que a população que procura 

tratamento nos Centros de Apoio a Toxicodependentes é caracterizada por uma grande 

heterogeneidade, incluindo consumidores problemáticos com níveis bastante 

diferenciados de integração social e profissional. Diversos estudos de caracterização 

(…) mostram que a população que recorre aos centros de atendimento do Instituto da 

Droga e Toxicodependência é maioritariamente constituída por sujeitos do sexo 

masculino (numa proporção de 8-9 homens por 1-2 mulheres), …uma percentagem 

elevada de indivíduos desempregados (entre 40%-65%) e um nível de escolaridade em 

que a maioria dos utentes completou entre os 4-9 anos de escolaridade”(Negreiros e 

Magalhães, 2009:20). Esta afirmação faz parte de um artigo da revista 

“Toxicodependências”, cujo título é “Estimativas de Prevalência de Consumidores 

problemáticos de drogas em Portugal com base em dados sobre o tratamento”. 

A razão pela qual eu destaquei este pequeno excerto do mencionado artigo, é porque 

encontro nele reflectido, de uma forma resumida, as ideias que adiante vou apresentar 

referente à diferença de consumos entre homens e mulheres e como é feita a 

reintegração/reinserção a nível familiar, social e laboral. 
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De modo a obter informação “organizada”, dividi o meu guião de entrevista em duas 

unidades de análise. 

A primeira proporciona uma diversidade de dados relacionados com a descrição e 

compreensão de decisões pessoais. O primeiro e segundo grupos de questões desta 

unidade, traduzem-nos o percurso biográfico dos utentes; é importante salientar que 

foram construídos dois guiões de entrevista distintos, um para os indivíduos do sexo 

masculino e outro para as utentes do sexo feminino, a diferença entre eles aparece 

apenas na segunda unidade de análise. 

Os três utentes do sexo masculino têm idades compreendidas entre os 39 e os 48 anos e 

as do sexo feminino entre os 33 e os 49 anos. Importa, referir, e de acordo com a 

afirmação do artigo já mencionado da revista “Toxicodependências”, que a escolaridade 

destes utentes se situa entre os 4-7 anos de escolaridade. Excepto, um utente que 

completou recentemente o 12º ano. 

O presente trabalho debruça-se sobre o problema da toxicodependência, nomeadamente 

no processo de reinserção, e o diferente impacto no género masculino e feminino. Neste 

contexto, é bastante pertinente apresentar a definição de género presente num estudo no 

âmbito do projecto de investigação “Gravidez e Maternidade: um estudo longitudinal 

sobre mulheres infectadas pelo VIH- 2007”; o género refere-se, então “…às 

expectativas e normas partilhadas dentro da mesma sociedade sobre comportamento, 

características e papeis masculinos e femininos. Enquanto que o sexo descreve a 

distinção biológica entre homens e mulheres, é género é um conceito ancorado na 

diferenciação de poder, papeis responsabilidades e obrigação entre homens e mulheres 

(Pereira e Canavarro, 2007:503). 

Quando parti para esta investigação deparei-me com o facto que existem muitos mais 

homens toxicodependentes do que mulheres. Esta realidade, até se traduziu, numa 

primeira fase de contacto com o Projecto Homem-Braga. Num entrave à minha 

investigação pois só tinham duas mulheres em processo de reinserção e 63 homens. 

“São muitos os estudos que apontam para uma maior incidência deste fenómeno 

contemporâneo no género masculino… . Numa revisão bibliográfica sobre a 
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identificação feminina e a toxicodependência cremos ter encontrado aquilo que se pode 

chamar de Factores Protectores da Toxicodependência na mulher. São inúmeras as 

razões que levam um indivíduo, quer seja ele do sexo feminino ou masculino a seguir 

um percurso toxicodependente – razões pessoais, individuais, biológicas, familiares, 

culturais. Contudo, na mulher juntar a isso, existem razões que se prendem com a visão 

social do seu papel e a construção da sua identidade” (Luís, 2001:1). Desta opinião 

partilham, também, Cardoso e Manita (2004) que afirmam que “num primeiro momento 

confrontámo-nos com a reduzida população de mulheres em relação aos homens, a 

partir da nossa experiência como terapeutas num CAT (Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes), no contexto de tratamento da toxicodependência. Num segundo 

momento, deparámo-nos com estatísticas francamente diferenciais: em 2001,7,2% das 

mulheres em contraponto com 82,8% de homens, recorrem a tratamento no SPTT 

(Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência); 93% dos consumidores 

problemáticos são homens, de acordo com a «Estimativa da Prevalência e Padrões de 

Consumos Problemáticos de Drogas em Portugal»” (Cardoso e Manita, 2004:14). 

O que é que pode justificar esta diferença? Sabemos que, num contexto proibicionista, o 

uso e abuso de drogas por parte de indivíduos do sexo masculino é associado à 

marginalidade e criminalidade. Relativamente à mulher toxicodependente, acrescenta-se 

o estigma de não conformidade à imagem de mulher socialmente prescrita. Deste modo, 

poderemos ver que a estigmatização social enquanto instrumento de controlo social de 

género, ao qual a mulher é submetida. Partilha desta ideia Esteves (1997) ao afirmar que 

“o estigma temido justificaria em parte menor prevalência de condutas desviantes das 

mulheres. A visibilidade social do comportamento de utilização de drogas penaliza 

diferenciadamente a mulher em relação aos homens, dado que o estilo de vida das 

drogas não corresponde às expectativas de conformidade de género da mulher” 

(Esteves, 1997). Ao encontro desta ideia vai, também, Lígia Amâncio ao relatar, no 

primeiro Congresso Internacional da Reviver – Toxicodependência no Feminino, que “a 

toxicodependência, seja enquanto comportamento individual, seja enquanto fenómeno 

social, é profundamente atravessada pelos padrões culturais, normas e concepção de 

género. No entanto, tal como acontece em muitas outras instâncias na realidade social, 
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quando se analisam as relações entre género e toxicodependência verifica-se que ao 

quadro geral de exclusão e marginalização a que o consumo de drogas conduz ambos os 

sexos, se associam, no caso das mulheres, outros factores que contribuem para tornar a 

situação ainda mais desfavorável e penalizadora” (Amâncio, 1997:11). 

Até anos 80 do século XX era notória a ausência de estudos sobre a mulher 

toxicodependente, não havia uma compreensão sistemática da movimentação das 

mulheres no mundo das drogas. Este cenário foi modificando quando surgiu o interesse 

na gravidez da mulher toxicodependente. No entanto, mantém-se praticamente ausente 

uma linha de investigação que procure focar a mulher toxicodependente como pessoa e 

não apenas no papel de mãe.  

Através da análise das entrevistas às utentes do sexo feminino, considero que a iniciação 

no mundo das drogas por parte, da maioria, das mulheres, se deve ao companheiro. Esta 

situação é descrita nas respostas dadas à seguinte pergunta: 

 

 - “Qual/Quais os motivos que a levaram a iniciar o consumo de drogas?” 

 

E.1 – “A situação foi: o meu marido foi o primeiro e depois eu acho que quando é um 

casal ou ficam os dois ou tem de se separar! Depois de eu muito tentar que ele saísse, 

dei conta e já eu mesma também estava”. 

E.2 – “ Andava no meio deles, tinha muito tempo livre. Eu andava com o meu marido e 

como ele consumia, eu comecei também”. 

E.3 – “ O pai dos meus filhos também consumia, eu era rebelde e como ele o fazia à 

minha frente, decidi experimentar e gostei e quando tentei sair foi difícil”. 

 

Consolida-se, assim, “a ideia da importância dos homens na socialização das mulheres 

com o mundo das drogas, sendo através de relações amorosas (no namoro ou no 
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casamento) com homens toxicodependentes que elas se aproximam das drogas e as 

experimentam. No entanto, torna-se também evidente um esbater de diferenças entre 

homens e mulheres no padrão de contactos com as drogas” (Cardoso e Manita, 

2004:20). 

É ainda de salientar que a E.1 afirma que: 

“Quando ele faleceu (marido) foi o motivo de eu largar porque era ele que ia para a rua 

comprar e fazer os contactos, isso eu não fazia. O facto de eu não ter iniciativa para 

comprar foi a minha grande ajuda para sair”. 

Torna-se, assim, perceptível que “apesar de ser constatada uma grande influência dos 

parceiros sexuais nas carreiras de consumo das mulheres, estes teriam essencialmente, 

um papel de mediadores de socialização face ao mundo das drogas, familiarizando-as 

quer com a substância, quer com o contexto” (Cardoso e Manita, 2004:17). 

Relativamente ao sexo masculino, verificamos que lhes é concedida maior liberdade e 

incentivos à autonomização. “É dada ao homem na nossa sociedade, uma maior 

liberdade de acção que se reflecte na associação da sua toxicodependência à afirmação 

da sua masculinidade nomeadamente no que diz respeito ao desafio, ao risco e à 

irreverência do comportamento” (Amâncio, 1997:11). Talvez por este facto, os motivos 

apontados para o início do consumo, por parte dos utentes do sexo masculino, sejam os 

seguintes: 

E.4 – “ Foi aos 25 anos, tenho um cunhado que também consumia e eu comecei com 

eles. Ia com eles comprar e comecei também a meter-me”. 

E.5 – “Comecei através de um amigo meu, estávamos juntos e ele trouxe-me aquilo, 

provei e comecei a gostar…mas na altura nem sabia o que aquilo era”. 

E.6 – “ O ambiente em que me inseria e os meus companheiros”. 

 

É de ressalvar que em nenhum destes testemunhos é indicada uma figura feminina como 

um factor de influência de entrada no consumo de drogas. 
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A desigualdade entre homens e mulheres acontece até “…quando um toxicodependente 

rouba/trafica, isso é visto como um comportamento inerente à sua condição de 

toxicodependente, passível de mudança. Ao contrário, uma toxicodependente que se 

prostitui, mesmo sendo essa uma actividade instrumental e deixando de existir quando o 

consumo desaparece, a mulher continua a ser prostituta, como se tal fosse uma 

característica inerente à sua pessoa e portanto tal como os outros traços de 

personalidade, quase impossível de ser alterada” (Costa, 1997:61). 

Relevante, também, é a conclusão de Rodrigues (1997) que nos diz que “no que respeita 

ao consumo de substâncias psicoactivas, não só as atribuições/valorações dos 

respectivos consumidores variam segundo o sexo/género dos mesmos como também 

variam as reportadas às substâncias propriamente ditas. É assim que na designada 

cultura ocidental é esperada uma maior associação do consumo de tabaco, álcool e 

droga ao sexo masculino e de medicamentos ao sexo feminino” (Rodrigues, 1997:37). 

Partimos, agora, para as reflexões referentes à segunda unidade de análise – percurso de 

reinserção e a questão do género. A questão que vamos destacar, primeiramente, é 

referente à relação d utente com a família: 

“ Como se encontra, de momento, a sua relação com os seus familiares?” 

Esta questão é de absoluta relevância pois seja qual for a teoria eleita para sustentar a 

explicação do percurso toxicodependente, a família não pode ser, de todo, excluída. 

Devemos ter em consideração que a família enquanto sistema, é produtora de relações, 

tensões e conflitos que definem a vida de cada um dos seus elementos. Sendo assim, em 

fase de reinserção, os objectivos a serem atingidos por parte do utente, em relação à 

família e outras relações, são os seguintes (Carvalho, 2007:22): 

- Desenvolver e consolidar a rede de relações familiares e sociais; 

- Atingir relacionamentos satisfatórios e equilibrados com a família, amigos e colegas; 

- Interessar-se por actividades que o vinculem aos outros e à comunidade; 

- Desenvolver a capacidade de tomar decisões e aumentar a tolerância à frustração. 
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É então relevante “o suporte familiar no decurso do processo de 

inserção/desinserção/reinserção é fundamental, apesar de parcial no universo sistémico 

em que o indivíduo interage pelo que a intervenção em rede (junto das pessoas de 

referência do indivíduo, tecido empresarial e noutros sistemas significativos que 

constituem a comunidade) ” (Cortes, 2004:84). 

Quando questionados acerca da sua relação familiar, os indivíduos do sexo masculino  

responderam o seguinte: 

E.4 – “ Com a minha esposa e com os meus filhos é uma boa relação. Tenho nove 

irmãos, o contacto com eles é normal, mas não muito próximo. Estamos todos 

espalhados, falamos quando nos vemos”. 

E.5 – “Vivo com a minha mãe, a minha irmã e a minha sobrinha. A minha mãe é um 

suporte para mim, a minha irmã nunca compreendeu a minha situação e às vezes temos 

chatices e problemas. Estou a fazer o tratamento mas isso para ela não significa nada. A 

minha sobrinha tem 18 anos…com ela falo bem”. 

E.6 – “ Praticamente inexistente, vejo a minha irmã no  natal. Ela é casada, mas não tem 

filhos. A relação é distante…sempre foi assim. Os meus pais já morreram…só tenho a 

minha irmã”. 

 

Verificamos, portanto, que os três indivíduos do sexo masculino têm uma relação 

distante com a família mais alargada, que deveria ser tida como uma rede primária de 

suporte ao tratamento. 

No que diz respeito às utentes do sexo feminino, apenas uma refere que a relação com a 

família é: 

E.3 – “ É o básico, eles não se preocupam comigo. Enquanto a minha mãe foi viva…era 

diferente”. 

Vemos então que para esta utente houve uma “quebra” de relacionamento, não pelos 

seus consumos mas sim pela morte da progenitora. 
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A utente E.2 considera que: 

E.2 – “ Tenho 4 filhos, dois já são casados. A minha relação com os meus pais é de 

altos e baixos, tem ciúmes de que os meus filhos dêem bem comigo, pois foram eles que 

os criaram. Hoje em dia os meus filhos acham que o que passou…passou, com o meu 

marido é uma relação tremida, sempre foi…já não temos nada a ver um com o outro. A 

minha mãe desculpa muito mais o meu marido do que a mim. Com os meus sogros 

tenho uma boa relação”. 

 

Fica explicito, neste último testemunho que “ao nível da família, a rapariga, é 

tradicionalmente mais vigiada e dessa forma terá um espaço de manobra menor em 

relação a eventuais comportamentos de risco, naquilo que conjuntamente com a maior 

aceitação da expressão emocional e afectiva parecer constituir um ambiente contentor e 

securizante” (Costa, 1997:60), ou seja, a mãe da entrevistada E.2, “tolera” os 

comportamentos do seu genro, pois enquanto figura masculina “tem o direito” de ter 

determinados comportamentos desviantes, mas o mesmo não será aceite á figura 

feminina. 

Sabemos então que “…a critica social, ou a condolência social, conforme as 

perspectivas subjectivas, tem juízos de valor diferenciados em razão do género, 

relativamente ao consumo de drogas. Ao que não será alheio o factor «maternidade»” 

(Fonseca, 1997:67), ou seja, o consumo de drogas é um acto socialmente censurável 

pela quebra de responsabilidade de um cidadão perante os outros, o que acresce em 

relação à mulher por causa da maternidade. O consumo de drogas por parte da mulher-

mãe tem consequências drásticas nos cuidados e na amamentação ao filho. Reside aqui, 

uma das grandes questões das diferenças de género patentes na sociedade, referente à 

toxicodependência. Senão vejamos: “o pai toxicodependentes não engravida, não dá à 

luz, não amamenta, não fica com o recém-nascido nos braços, não se lhe pede e dele 

não se espera que cuide do filho recém-nascido. E quando o filho já é criança é, ainda, 

da mãe que se esperam e a quem se pedem os principais cuidados, Cremos ser esta a 
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questão fundamental, o traço diferenciador entre mulher e homem consumidores de 

drogas, ao nível das consequências” (Fonseca, 1997:68). 

Ressalva-se, deste modo, aquele que é tido como o papel determinante da identidade 

feminina: ser mãe e cuidadora. Mas serão as mães toxicodependentes capazes de cuidar 

dos seus filhos? Margaret Woods (2000) afirma desejável uma atitude de confiança 

institucional na competência da mulher toxicodependente como mãe, pois não só 

permite o acompanhamento médico e social mínimo das mães e bebes, como favorece a 

responsabilidade feminina. Acredita-se, até, que uma suspeição de que a mulher não 

poderia prestar cuidados ao seu filho, poderia trazer consequências negativas para o seu 

tratamento: “ressalte-se, ainda, que para muitas mulheres a maternidade pode construir a 

motivação principal para o tratamento e uma opção integradora no mundo fora das 

drogas” (Woods,2002). No entanto, não podemos cair na tentação de crer que existe 

uma relação linear entre a maternidade e o tratamento. 

A reinserção social é tida como um processo individualizado e dinâmico, é fundamental 

no mesmo o papel da família, pois esta enquanto “sistema social primário, que integra o 

indivíduo pode adquirir competências no sentido de promover o desenvolvimento 

biopsisococultural e ambienta, permitindo a autonomização/individualização e, ao 

mesmo tempo o desenvolvimento saudável da família” (Cortes,2004:84). 

É tempo agora de analisarmos o percurso laboral dos utentes entrevistados, pois 

sabemos que “…uma componente importante da recuperação e da (re) inserção social 

dos toxicodependentes situa-se na inter-relação entre o toxicodependente e o 

trabalho…” (Vitória: 231), é então de extrema importância a integração no mundo 

laboral e a capacidade de encontrar um emprego e mantê-lo. Dos 6 utentes 

entrevistados, apenas um (do sexo feminino – E.1) tem trabalho. Esta utente, é um caso 

particular, tem uma filha com graves limitações e não trabalha desde o nascimento da 

mesma (há 18 anos). Não por falta de iniciativa, mas pela falta de compatibilização de 

horários de trabalho e os da filha: 

E.1 – “ Só trabalho agora, desde que a minha filha nasceu. É muito complicado 

conciliar os horários de trabalho da…, com os meus”. 
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Todos os outros utentes encontram-se desempregados há longos períodos de tempo, esta 

situação é preocupante, uma vez que “o tratamento da toxicodependência é um processo 

lento e complexo, onde a integração socioprofissional assume um papel central. A 

relação com o trabalho representa uma dimensão estratégica, facilitadora de um 

conjunto de aquisições com vista à autonomia dos toxicodependentes em tratamento” 

(Ló, 2011:1). 

Outra subcategoria de análise, ainda referente ao trabalho, está representada na seguinte 

questão: 

“Acha que por ter um historial de consumos será mais fácil/difícil encontrar 

trabalho?” 

As respostas dos utentes do sexo masculino, foram as seguintes: 

E.4 – “Não acho que seja por isso, acho que neste momento não há nada”. 

E.5 – “Até à data não tive problemas, o que não quer dizer que não haja pessoas que 

basta saberem e colocam logo de parte, por exemplo, fui à empresa… que estava a 

meter gente, só que na altura falei do meu passado de consumos na entrevista e pronto, 

notei logo na Sr.ª. Que ia dizer que não”. 

E.6 – “ Acho que vai ser mais difícil, sem dúvida, aliás não fiquei numa fábrica porque 

uma senhora disse que eu tinha um passado de consumos, deram-me uma desculpa 

esfarrapada, não havia motivo mas mandaram-me embora”. 

Relativamente às do sexo feminino, as respostas foram as seguintes: 

E.1 – “Não acho que seja por aí. Por exemplo, no meu caso, os problemas são os 

horários e as limitações da minha filha e não o meu passado ligado aos consumos. 

Querendo trabalhar, aparece sempre algo”. 

E.2 – “ Eu tenho ideia que vai ser mais difícil, ofereceram-me um trabalho há pouco 

tempo, mas eu tive medo que as pessoas me julgassem. Nós mulheres somos sempre 

julgadas, dizem que entramos porque quisemos, as pessoas estão mais habituadas a que 

sejam os homens a consumir. Os homens têm sempre desculpa!”. 
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E.3 – “É muito mais complicado, há mais discriminação ainda do que nos homens”. 

Deste conjunto de respostas, é possível salientar várias conclusões. A primeira é de que 

todos os utentes, excepto uma do sexo feminino, acreditam que será mais difícil 

encontrar trabalho, sendo uma pessoa com um passado ligado aos consumos, isto 

acontece devido à conotação social negativa que é atribuída á toxicodependência, isto 

porque “ de um modo geral o estilo de vida da mulher nas drogas, tal como do homem, 

embora desviante, é organizado num quotidiano de actividade intensa, planeado em 

busca de dinheiro e/ou de drogas, de forma o menos perigosa e o mais responsável 

possível” (Cardoso e Manita, 2004:18). 

De salientar, ainda, é a resposta dada pela utente do sexo feminino E.2. Na resposta 

desta utente está implícita a ideia de que “a visibilidade social do comportamento de 

utilização de drogas penaliza diferenciadamente a mulher em relação ao homem, dado 

que o estilo de vida nas drogas não corresponde às expectativas de conformidade de 

género da mulher” (Cardoso e Manita, 2004:15). Este estigma está, muitas vezes, 

associado à presumível ligação da mulher toxicodependente à prostituição. A 

estigmatização é muito mais visível na fase de reinserção, pelo menos é mais 

perceptível por parte de quem consome. Pois é nesta fase que os utentes demonstram 

mais disponibilidade e abertura para encarar o seu problema, procuram o suporte 

técnico e este “discernimento” , traz consigo as opiniões da sociedade civil face aos 

comportamentos dos consumidores. 

Quando questionei os entrevistados do sexo masculino, acerca do processo de 

reinserção das mulheres, se seria mais difícil, consideraram que: 

E.5 – “ Sim, penso que sim. São senhoras, mães e quando encaminham por esta vida 

são ligadas a outro tipo de mulheres. Penso que é mais difícil para a mulher do que para 

o homem a fase de recuperação”. 

E.6 – “ Eu acho que as mulheres é mais difícil, não tem limites…ao nível social 

também acredito que seja mais difícil pois já são discriminadas por serem mulheres e ao 

terem essa carga., é ainda pior”. 
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Com estas duas respostas podemos então concluir que “…as marcas deixadas pelas 

drogas são mais danosas para a imagem social da mulher toxicodependente, 

dificultando-lhes a reintegração profissional à saída das drogas. Por um lado, pelo 

estigma relacionado com o trabalho sexual que se presume ter existido no passado. Por 

outro lado, porque as actividades que tradicionalmente lhe são destinadas, como as de 

relação de ajuda, contacto social face a face, acentuam a importância da imagem” 

(Cardoso e Manita, 2004.18 e 19). 

Em alguns relatos, verificamos que o estigma se constitui como um obstáculo à 

reaprendizagem da mulher enquanto  cidadã com direitos e deveres, ou seja, “o estigma 

é, porém, tema prevalecente nas histórias de vida das mulheres, nomeadamente na fase 

final da trajectória, constituindo-se simultaneamente como desencadeador de tratamento 

(estigma temido) ou como inibidor de reintegração no mundo convencional marca 

extinguível)” (Cardoso e Manita, 2004:22). 

Importa, por fim, falar da mudança que os utentes pretendem com o 

tratamento/reinserção e nesta fase é, também, visível as diferentes perspectivas entre 

homens e mulheres: “…eles centram-se mais na mudança externa, exprimem uma 

necessidade de cura, pedem normas…elas centram-se mais na mudança interna, 

exprimem mais um desejo de cura, uma necessidade de voltar atrás, de recuperar algo 

perdido ou que nunca existiu, uma boa relação de objecto” (Vicente e Beja, 1997:65). 

Muitos questionam-se o porque do diferencial existente entre homens e mulheres em 

fase de tratamento, mas este cenário justifica-se pelo maior número de homens 

consumidores. No entanto, convém também mencionar que as expectativas sociais que 

são criadas em torno da mulher, não reúnem as condições para que esta procure ajuda; “ 

a literatura destaca, ainda como obstáculo ao tratamento das mulheres, a falta de 

estruturas de apoio às crianças” (Cardoso e Manita, 2004:16. Não podemos esquecer 

que a mulher é vista como cuidadora. 

A mulher toxicodependente demonstra, de uma forma nítida os efeitos que o consumo 

de drogas tem, a nível físico e psicológico: “…existência de uma tonalidade mais 

angustiante na toxicodependência feminina. Sentimos que nos transmitem mais 
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desespero e revolta pela «prisão» da dependência e que mesmo drogadas pensam mais 

lucidamente a sua incapacidade de separação, verbalizam melhor os sentimentos e 

angustias, os afectos positivos e negativos em relação às vivências actuais e até do 

passado” (Vicente e Beja,1997:64). 
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7- Propostas de Intervenção 

 

O trabalho do Instituto da Droga e da Toxicodependência e da Comissão para a 

Igualdade de Género tem sido fundamental e alvo de diversos aplausos pelas mais 

diversas instâncias, como tal, não pretendo com este ponto do meu trabalho 

(perspectivas de intervenção) colocar em causa as suas intervenções, mas sim fornecer 

uma análise à problemática em estudo. 

A Política Social é fundamental na compreensão do fenómeno que estamos a tratar, pois 

é uma “ciência” apta para um contacto directo com o sujeito tentando estabelecer 

relações de confiança.  

O conhecimento de uma problemática é fundamental para o desempenho do técnico que 

trabalha com a mesma. Portanto, no caso da reinserção social de toxicodependentes e as 

diferenças que possam existir ao nível do género, é fundamental o conhecimento da 

problemática, no sentido de dar respostas qualitativas aos utentes e como “cada caso é 

um caso” será necessário, em cada situação, conhecer as razões que estão na base do 

consumo de drogas e tentar compreender a essência do problema de modo a criar 

estratégias para o combater. Será, também importante perceber se as respostas 

institucionais existentes são suficientes e adequadas, ou seja, “O 1º Congresso 

Internacional - Toxicodependência no Feminino veio responder a uma injustiça em que, 

e mais uma vez, se evidencia um estatuto de discriminação relativamente à mulher. 

Estamos todos conscientes da extensão do drama que resulta do consumo de droga nos 

vários quadrantes da sociedade. E temos de reconhecer que, neste universo sombrio, as 

preocupações e as buscas de soluções têm sido, prevalentemente, conjugadas no 

masculino” (Pinto, 1997:7). Através desta afirmação fica realçada a necessidade de uma 

intervenção direccionada para as mulheres. No entanto, sabemos que o número de 

mulheres que procura tratamento é muito reduzido quando comparado com o do sexo 

masculino. Este cenário deve-se, sem dúvida, à existência de um maior número de 

toxicodependentes do sexo masculino. Todavia, convém, ter também em atenção o facto 

de que “…o contexto sociocultural, proibicionista face às drogas e estigmatizante face 
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ao desvio é diferenciador em função do género, ou seja, a reactividade social dirigida às 

mulheres que utilizam drogas é mais acentuada” (Cardoso e Manita, 2004:19). 

Poderemos então considerar que existe uma definição mais rígida do papel da mulher 

com regras de comportamento mais acentuadas, logo, quando esta enverga por 

comportamentos que transgridem qualquer regra, estes são muito mais recriminados que 

os comportamentos masculinos. Será então importante a definição de algumas “pistas 

de intervenção” que enfatizem a possibilidade das mulheres se reinserirem, sem os 

constrangimentos ligados ao” género” e à “dependência”. 

As respostas institucionais existentes em torno da problemática Toxicodependência e do 

processo de reinserção são, em grande maioria, para indivíduos de ambos os sexos. Esta 

situação será a mais indicada, uma vez que “…as instituições de tratamento diferencial 

não é pertinente. Pelo contrário, as instituições exclusivas para mulheres tendem a 

fomentar a essencialização das diferenças” (Cardoso e Manita, 2004:22), pois servirá 

para fomentar a classificação de pessoas em função das expectativas do género. Porém, 

não se exclui, deste modo, a necessidade da existência de respostas mais específicas na 

trajectória de mulheres toxicodependentes em processo de reinserção. Estas respostas 

poderiam passar por “…intervenções gender sensitive, que supõem a diversidade de 

contextos terapêuticos nas instituições de tratamento de toxicodependentes de modo a 

contemplar as especificidades dos seus utentes. Nesta perspectiva, seria oportuna a 

constituição de consultas específicas para grávidas, de grupos terapêuticos para 

mulheres com problemáticas comuns, como por exemplo, a violência doméstica ou o 

abuso sexual, paralelamente â criação de outras diversidades assistenciais não 

necessariamente em função do género da pessoa” (Cardoso e Manita, 2004:22). Posto 

isto, é notória, a necessidade de formação, para que sejam desconstruídos os 

estereótipos ligados ao género. 
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8 - Conclusões 

 

Estando próximos do epílogo é chegada a hora de proceder a um momento de reflexão 

crítica, que aborde os contributos proporcionados pela presente investigação. 

Através de uma perspectiva teórica e empírica, poderei considerar que se conseguiu 

uma resposta à pergunta de partida (“Existem diferenças de género na reinserção de 

toxicodependentes?”) formulada inicialmente. Através desta pergunta foi possível 

encontrar pontos comuns e divergentes entre os entrevistados. Penso que os objectivos 

foram alcançados, apesar das contingências e dificuldades que se apresentaram no 

caminho. 

A conclusão mais relevante e que vêm no seguimento do meu relatório de estágio é a de 

que não é pertinente falar em tratamento sem se equacionar a Reinserção Social, pois 

“reinserir é refazer relações pessoais, recompor o seu relacionamento com o meio 

familiar, com os amigos, com os colegas de trabalho” (Guerra, 2007:15). 

A Reinserção é parte integrante do tratamento, no entanto, para se falar em reinserção é 

necessário ter em atenção que qualquer que seja a pessoa a que se destina, esta é um ser 

pleno de direitos que está envolvido num meio, pertencente a vários subsistemas, logo 

cada processo de reinserção é único pois cada indivíduo tem necessidades diferenciadas. 

E, neste contexto, é pertinente introduzir a outra “categoria” que pretendi interligar com 

a reinserção: o género. As necessidades de uma mulher em processo de reinserção, são 

diferentes das do homem, a mulher tem mais necessidade de aceitação, isto porque 

“…no entrecruzar das questões de género com as da desviância, há que dar atenção ao 

estigma social da mulher toxicodependente que se traduz intensamente aos mais 

diversos níveis” (Cardoso e Manita, 2004:22). Este estigma poderá ser encarado como 

um obstáculo ao tratamento, será então importante o combate ao mesmo, ou seja, as 

diferenças que “constituem factores de protecção para a toxicodependência nas 

mulheres, parecem constituir também obstáculos ao tratamento das toxicodependentes. 

Talvez por isso, desde logo. A toxicodependência no feminino constitua um maior 

desvio à norma do que a toxicodependência masculina” (Costa, 1997:61). 



  “As Diferenças de Género na Reinserção Social de Toxicodependentes”       

 

Sancha Sofia Gama Freitas                                          [Escrever texto] Página 74 

 

Na fase de reinserção, quer para indivíduos do sexo feminino quer para os do sexo 

masculino, o papel dos pares e do meio social é crucial, ou seja, a recuperação de uma 

dependência também depende da cooperação de pessoas capazes de ajudar a sustentar o 

objectivo. 

Todo o ser humano tem direito à mudança, às oportunidades que a sociedade lhe 

oferece. No entanto, no caso da reinserção de toxicodependentes é frequente existir 

pouca receptividade a este processo, especialmente no caso das mulheres, “de facto, o 

desvio face às condutas socialmente desejáveis, no plano da sexualidade, é 

particularmente estigmatizante para as mulheres, na medida em que se repercute na 

dificuldade de construir relações afectivas estáveis, retardando, consequentemente, o 

desenvolvimento de auto-estima e a capacidade de construir projectos de futuro” 

(Amâncio, 1997:12). Os preconceitos e tabus face ao fenómeno da toxicodependência 

constituem um forte entrave ao surgimento de oportunidades e às possibilidades de 

integração, pelo que se torna necessário desenvolver estratégias de actuação e 

sensibilização junto dos empregadores, por forma a dotá-los de informação que lhes 

permita reflectir e inverter as posições defensivas face a esta população. Nesta matéria, 

muito tem contribuído a acção do Programa Vida-Emprego, encabeçado pela Instituto 

da Droga e da Toxicodependência e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Curiosamente, na amostra deste estudo, a única utente que se encontra empregada é 

através deste programa. 

A fase de reinserção social é um período para os indivíduos continuarem o seu 

crescimento e maturação, mas em condições de menor protecção, maior liberdade e 

contacto com a sociedade, para chegar a uma total autonomia pessoal e integração 

social. 

Os modelos de compreensão respeitantes à reinserção social, no âmbito da 

toxicodependência, podem ser de variadas naturezas, ou seja, a reinserção pode ser vista 

enquanto: 

. Prevenção de recaídas, isto é, prevenção terciária 

. Fase final de um processo amplo 
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. Dinâmica de retorno a um tecido social 

. Processo de “reaceitação” social, o qual passaria, nomeadamente por um processo 

mais amplo de mudança de atitudes sociais 

Quando relacionamos estas categorias da reinserção, com a questão do género (e 

também através das entrevistas efectuadas), concluímos que: 

. A mulher está muito mais sujeita à criação de estigmas por parte da família, das 

entidades empregadoras e do meio social em que se movimenta; 

. Os filhos poderão ser um estimulo à recuperação, é então necessário que “…as 

instituições contemplarem estruturas de apoio às crianças, de modo a que as mulheres, 

responsáveis pelos cuidados dos filhos, mais facilmente possam recorrer a elas, por 

contraponto ao “terror interventivo” que, muitas vezes, subjaz à denúncia e à “retirada 

de crianças às mães” por serem toxicodependentes (Cardoso e Manita, 2004:23). 

Partindo do pressuposto que a pessoa que não é alvo de constrangimentos sociais é mais 

capaz de potenciar as suas qualidades, será necessária uma intervenção específica para 

as mulheres, é urgente o combate ao estigma, pois este não contribui para a reinserção 

das utentes do sexo feminino. Não se quer com este cenário considerar que todas as 

mulheres são alvo de determinada discriminação, é importante, sim, a prevenção desses 

acontecimentos. 

Podemos então concluir que o investimento na área da reinserção social, no seio da 

toxicodependência, consiste no reconhecimento de que, sem esta componente, a 

recuperação dos indivíduos (de ambos os sexos) está fortemente condicionada. É crucial 

que, sentindo que o utente precisa de apoio, este lhe seja concedido através de um 

projecto adequado que o ajude a reencontrar-se e a situar-se perante uma realidade que 

não lhe ocultará problemas, mas que fomentará a capacidade de lidar com as 

dificuldades. 
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