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RESUMO 

A intervenção social com utilizadores problemáticos de drogas em contextos de reinserção, 
enquanto fenómeno contemporâneo complexo e multidimensional requer uma rutura com o 
paradigma tradicional. Este paradigma, caraterizado pela fragmentação, descoordenação e 
sobreposição e/ou duplicação de respostas para os múltiplos problemas apresentados pelos 
sujeitos, contribui para a redundância e ineficácia das intervenções, assim como para a 
perenização dos problemas. 

Na atualidade, a metodologia integrada, enquanto modelo concetual recomendado para a 
abordagem com esta população específica, aponta para uma intervenção colaborativa entre 
instituições e serviços que promovam a capacitação, autonomização e participação dos 
indivíduos, agindo como propulsora de mudança. 

Apresenta-se um estudo de cariz exploratório com recurso a uma triangulação de métodos. Uma 
metodologia qualitativa que utiliza como técnica de recolha de dados a entrevista semidirigida, por 
forma a conhecer o ponto de vista dos utilizadores problemáticos de drogas relativamente à 
intervenção que lhes é dirigida. Para o tratamento dos dados daqui emergentes recorre-se à 
técnica de análise de conteúdo. Emprega-se também uma metodologia quantitativa aos 
profissionais que intervêm com os referidos sujeitos, através da aplicação de uma escala que visa 
conhecer a perspetiva dos mesmos relativamente aos processos de troca entre instituições 
parceiras. É de salientar ainda, o recurso à experiência profissional da autora da pesquisa como 
informadora privilegiada para a prossecução dos objetivos de pesquisa. Este estudo é efetuado no 
concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Com este estudo pretende-se dar um contributo para o conhecimento e compreensão deste 
fenómeno por forma a contribuir para uma mudança de paradigma de intervenção com esta 
população. De um paradigma, de domínios lineares e redutores que apelidamos de iliteracia da 
intervenção, para outro, pautado pela inovação, por via da implementação de respostas 
colaborativas, promotoras de desenvolvimento pessoal e inclusão, com a preocupação centrada 
nos recursos e na eficácia e considerando tanto os resultados como o seu impacto nos sistemas 
sociais em geral. 

 


