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Os Quês e os Porquês na Prevenção
Primária das Toxicodependências*
Parte 2 
Raul Melo

Resumo: Depois de uma primeira parte onde nos debruçamos sobre os Porquês
da Prevenção, os Parceiros e as Equações que se lhes põem, avançamos nesta
segunda parte para alguns Quês com que os interventores se deparam no seu
dia a dia.
Questões como Conteúdos, Contextos, Timings e Cenários são aflorados de
forma solta, ao sabor do pensamento, levantando dúvidas mais do que dando
respostas. Dando continuidade ao pressuposto da primeira parte do artigo,
pretende-se que das leituras nasçam reacções, pós ou contras, mas reacções
que conduzam à prática e ao terreno, à curiosidade de ver como se faz, à partilha
do que se fez, à exploração de como seria se de outra maneira fizesse…
Se a máxima de que “o principal instrumento preventivo é a relação” já vai
sendo difundida que outra máxima se vá tornando cada vez mais clara: ninguém
provoca a mudança sozinho. É no todo e com o todo que o sistema muda… e
não nos podemos esquecer que nós próprios fazemos parte dele. 
Palavras-Chave: Contextos da Prevenção; Conteúdos e Mensagens; Redes
Comunitárias de Apoio.

Résumé: À la suite de la première partie, dans laquelle nous nous sommes
cernés aux "pourquoi" de la prévention, des Partenariats et des Équations qu'en
émergent, nous nous sommes orientés, dans cette deuxième partie, vers un
certain nombre de questions qui se posent aux intervenants, au jour le jour.
Questions telles que Contenus, Contextes, Timings et Scénarios sont touchés de
forme souple au rythme de la pensée, soulevant plutôt des doutes que des répon-
ses. En liaison avec les présupposés de la première partie, on prétend susciter
des réactions sur des questions, pour ou contre, des réactions qui mènent à la
pratique et au terrain, à la curiosité de voir comment faire, à l'échange de ce qu'on
a fait, à la recherche de comment serait-il si on le ferait autrement.
Si la maxime qui veut que “l'outil principal de la prévention est la relation”, il est
déjà assez connue qu'une autre devient de plus en plus reconnue: personne tout
seul, est la cause du changement. C'est dans l'ensemble et avec l'ensemble que
le système change… et nous, ne pouvons pas oublier que nous lui
appartenons.
Mots-Clé: Contextes de Prévention; Contenus et Messages; Réseaux d'Aide
Communautaire.

Abstract: After first reflexion about Prevention; Partnership and Equations
reasons, we are going, to some facts concerning the interventions today.
Questions as Content, Context, Timings and scenarios are approached softly, by
thinking rhythm, raising rather the doubts than the answers. Giving continuity to
last presupposition in the first part, we claim that from readings rise the
reactions in favour or against, but the reactions that lead to practice and to
ground, the curiosity to see as we do, to share that we did, to search as it would
be, if we do it otherwise. If the maxim “ the main prevention way is the relation”,
is spreading, another maxim is becoming more and more clear: nobody provoke
the change alone.
It is in the whole and with the whole that system changes… we cannot forget
we are part of that.

4. Os sumos com que fazemos a prevenção

Quanto aos conteúdos da intervenção, o carácter bio-psi-
-socio-cultural da toxicodependência - a conjugação de
uma substância, com um organismo, num determinado
contexto social regido por um conjunto de valores e tradi-
ções culturalmente transmitidas - reflecte as diferentes áreas
de intervenção preventiva. O conhecimento dos efeitos e os

riscos que lhe estão inerentes tem sido uma das mais
antigas linhas de intervenção e aquela que ainda hoje
parece mobilizar mais os adultos. 
Uma abordagem biológica da prevenção poderá assentar
nas linhas de intervenção que recorrem à promoção de
experiências onde a componente adernégica é central. 

É o exemplo de programas que apostam nas práticas
desportivas, - nomeadamente os desportos ditos radicais
- como forma de ir ao encontro de experiências intensas
de risco, se bem que a sua redução ao plano biológico 
e consequentemente ao prazer proporcionado não possa
ser considerada suficiente para provocar mudanças de

atitudes ou o crescimento pessoal. Poderá ser uma linha
interessante de investigação, avaliar até que ponto a pre-
venção pode corresponder às necessidades biológicas
subjacentes ao consumo de substâncias.
O desenvolvimento pessoal que permite ao jovem gerir e
gerar os recursos necessários para lidar com o problema

que o apelo ao consumo poderá constituir, vem-se conso-
lidando como uma nova e crescente linha de investimento.
Este tipo de estratégia tem por base modelos pedagó-
gicos, segundo os quais as aquisições que resultam da
exploração de contextos seleccionados a partir das moti-
vações pessoais, resultam mais profundos e estáveis.

Neste sentido a intervenção, mais do que abordar temas
cuja pertinência advém da experiência do interventor,
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dinâmica de um grupo que tem de se entreajudar para

que nenhum dos seus membros seja excluído.   

5. A acção política

É igualmente no plano social que se situam as principais
contradições, nomeadamente ao nível de práticas no

plano da gestão e do desenvolvimento económico que
são contraditórias com os movimentos de promoção da
saúde ou de prevenção do consumo. Este plano carece
de uma reflexão de fundo que ultrapassa as competên-
cias do cidadão comum, sem contudo o liberar de uma
importante função de pressão. 

De facto, sendo um plano eminentemente político, remete
para um importante questionar sobre qual o preço a pagar
pela produtividade e pela necessidade de um mercado
que dê vazão à produção, e quais os limites para a
poderosa máquina de promoção do consumo. 
É forçoso reconhecer que urge concertar as necessidades

socioeconómicas de um país com as necessidades 
socioafectivas. Não é possível travar o desenvolvimento,
mas é fundamental criar linhas de crescimento pessoal
que preparem as pessoas para lidar com os conflitos que
emergem deste desenvolvimento. 
Aprender a planear no tempo, pesar os prós e os contras,

suportar a espera, decidir, executar, interpretar e comu-
nicar são alguns dos recursos necessários à adaptação
saudável a qualquer sociedade. Não sendo temas nobres
dos currículos escolares, são práticas comuns onde
muitos dos conteúdos escolares encontram expressão.
Qualquer tarefa pode permitir o desenvolvimento destas

competências, na medida que elas se tornem conscientes,
passíveis de discussão conjunta e de uma reflexão que
conduza à compreensão, integração e mudança dos
componentes desadequados. As disciplinas e os seus 
resultados não são mais do que meios para desenvolver
um conjunto de competências que são, de um modo 

geral, comuns a todas. 
Mais do que educadores ou ensinantes, os professores, os
agentes de educação, são promotores, catalizadores dessa
reacção “química” que é a descoberta do mundo, aquele que
está dentro de nós - os nossos interesses, as nossas com-
petências, as crenças e pertenças, etc. - e aquele que nos

rodeia - os grupos, as culturas, os estímulos, as normas…

procura promover a vivência - protegida - de situações

que permitam a exploração de papéis, a antecipação de
consequências, a gestão dos factores em jogo. 
Os contextos a que se pode aplicar esta estratégia são
variados, assumindo um carácter mais ou menos lúdico
de acordo com as características dos programas e dos
seus actores. Contudo, é fundamental perceber que neste

tipo de abordagens não é o sucesso nas tarefas que se
reveste de importância, mas a consciencialização dos pro-
cessos que estiveram presentes no decurso da acção.
Neste sentido o trabalho de reflexão, debate e partilha
revestem-se de crucial importância na concretização desta
linha de intervenção.

O plano social tem sido alvo de estratégias centradas no
melhoramento de condições de vida, com base na ideia
de que uma comunidade provida de todas as condições
de bem-estar, é menos propensa à agressividade e menos
sujeita a processos de sobrevivência baseados em práticas
ilícitas. Contudo, este princípio peca pelo subinvestimento

na responsabilização comunitária para criação dos seus
próprios recursos condenando-a a uma dependência es-
trutural que não conduz ao crescimento. Dar condições 
é dar o peixe que o adágio popular chinês tanto conde-
nava. Dar a cana é antes de mais transmitir à comunidade
que o seu bem-estar depende sobretudo de si própria. O

que o adágio não dizia é que melhor ainda é permitir à 
comunidade descobrir que é capaz de produzir canas,
porque é hábil, tem competências que lhe são eventual-
mente desconhecidas, a cana que permitirá apanhar o
peixe, peixe que representará o fim da fome. 
Recentemente, no Distrito de Setúbal, uma associação

utilizava o futebol como meio para atingir a integração de
um grupo de reclusos, servindo-se deste subterfúgio para
trabalhar questões como a dinâmica do grupo, regras de
funcionamento social, expectativas e preconceitos. No mes-
mo Distrito, pouco tempo antes, outra instituição utilizara
a mesma via para provocar um movimento de mobilização

da comunidade em torno de um clube desportivo no qual
despontavam um conjunto de jovens promessas. O clube
serviu de pretexto para integrar a escola e o lazer, reforçan-
do a noção de formação global, de juntar os encarrega-
dos de educação, os directores desportivos, os profes-
sores, enfim os agentes de educação daqueles jovens. 

A equipa trabalhou, para além da técnica e da táctica, a
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foi de extrema importância o momento de encontro entre
jovens tirados da rua e uma colectividade de idosos que
os aceitou nas suas festas e lhes emprestou o nome para
a prática desportiva. A capacidade de dar destes miúdos,
a preocupação com o bem-estar dos idosos trouxe uma
lufada de ar fresco àquela colectividade que os recebeu 

e lhes reconheceu valor. 
Mas é importante que não fique a ideia de que a prevenção
acontece. Se isso não deixa de ser um pouco verdade -
num meio saudável, são muitos os pequenos nadas que se
revestem de valor preventivo - na intervenção preventiva
as acções devem ser marcadas por objectivos claros que

resultam da identificação de necessidades. A utilização
dos recursos existentes - materiais, acções, informações,
etc. - devem estar ao serviço de algo que está para alem
da simples importância de fazer acontecer coisas. O
“porquê”, o “para quê” são instrumentos fundamentais
para quem trabalha em prevenção. 

“Ai estes jogos são tão giros. Gostava que os meus miúdos
os jogassem.” 
“Porquê?” 
“Bem, porque são muito interessantes e decerto eles iriam
gostar.”
O princípio do prazer que gere este raciocínio entra em

choque com os ganhos menos imediatos que podem 
resultar com exigências menos lúdicas que os materiais
por vezes contenham. A importância da regularidade de
um trabalho para produzir mudança de atitudes, a capa-
cidade de garantir o respeito pela diferença de opiniões
entre quem joga, a importância de negar a conquista fácil

e frustrar, para depois ajudar a compreender a razão do 
insucesso são pormenores do fazer que não se compa-
decem com o prazer imediato. 
“Para que quer os jogos? O que pretende atingir com
eles?”
“Gostava que eles pudessem pensar sobre isto ou aquilo”,

“que eles se descubram”, “que eles falem uns com os ou-
tros”, “que eles apareçam mais vezes”, “que não sejam tão
irrequietos”… 
Cada objectivo obriga a um compromisso no fazer. É pos-
sível fomentar a curiosidade com intervenções espaça-
das, mas não se fixa um grupo se não lhe for dado um pro-

cesso regular cujas metas sejam acessíveis e alcançáveis
dentro do prazo de tolerância. Pode-se promover uma 

A cultura portuguesa tem sido tradicionalmente uma cul-

tura crente de que algo ou alguém acabará por garantir o
bem-estar ou a salvação. Aqui se encontram expressas
algumas das suas raízes judaico-cristãs, mas também
aqui se revê muita da história de um povo que perdeu um
rei por quem esperou uma eternidade confiando que o
seu regresso significaria a resolução dos seus problemas,

confiou aos seus aliados a salvação para depois desco-
brir que eles eram parte do problema e não da solução(1).
Parte dos problemas inerentes à toxicodependência cruzam-
-se com questões ligadas à “urbanidade”, à sobrepopula-
ção, ao movimento de globalização que condena esta 
sociedade à fragilização dos seus pilares culturais. 

Restaurar fragmentos perdidos da cultura popular é, em
parte, repor um pouco da identidade de um grupo ou de
uma comunidade. Não se defende uma perspectiva revi-
valista, mas apenas a perpetuação de legados transmiti-
dos ao longo de gerações e onde os mais velhos são 
reconhecidos como detentores de um saber que lhes

confere dignidade. 
Em determinado momento a Associação ARISCO, foi con-
vidada a produzir um projecto de prevenção que pudesse
ser integrado no Handbook of Prevention que estava a ser
elaborado sob a égide da Comissão Europeia. A propos-
ta de trabalho desenhada por este grupo previa a inter-

acção entre idosos de um lar de “3ª idade” e estudantes
do 3º ciclo em fase de opção de carreira. A intervenção
previa apenas a troca de experiências e a promoção de
um diálogo entre quem passara toda um vida em torno de
um estar e um fazer e aqueles que ainda não o fazem mas
estão de uma forma muito particular nem sempre com-

preensível para os mais velhos. As sessões organizadas
em torno de uma profissão, e da experimentação de práti-
cas simples, raramente se ficou pelas decisões de car-
reira para deambular por coisas da vida, associações de
ideias entre mais velhos e mais novos, a descoberta de
pontos em comum, a curiosidade pelo outro. A interacção

que resultou deste projecto foi avaliada como muito posi-
tiva para ambos os grupos, não apenas pela informação
que circulou em ambos os sentidos - permitindo uma me-
lhor compreensão de ambas as realidades - mas pelo
plano afectivo, pelo cuidar e ser cuidado. 
Já numa outra experiência de intervenção com jovens de

rua levada a cabo pela Associação Questão de Equilíbrio,



básicas semelhantes aos produtos anteriores oferece 

benefícios claros em termos de preço qualidade. No marke-
ting social, o produto são as atitudes saudáveis que se
pretendem fazer vingar e o preço é aquilo de que se tem
de abdicar para as adoptar. A “atractividade” do produto
preventivo tem que medir forças com os contornos míticos
que envolvem as drogas. Deste modo, o “como” preventivo,

para os jovens, obriga à criatividade e à acção como 
linguagem. 
Já para os adultos, obriga à clareza de informação, que
desdramatize mas reforce um sentimento de capacidade
de proteger os seus filhos sem eleger temas tabus. É essen-
cial transmitir que não se trata apenas de aprender a lidar

com os outros mas descobrir-se nessa tarefa, isto é, perce-
ber que fazê-lo é aceitar pôr-se em causa, ter dúvidas que
mais do que limitações poderão funcionar como pontos
de partida para novas descobertas. Dirigir uma intervenção
preventiva a adultos é também criar espaço para se falar
de coisas do dia-a-dia de cada um, como ele os afecta e,

por consequência, como ele os limita na disponibilidade
com que estão com os outros, nomeadamente os filhos. 

6. Os tempos para prevenir - quando?

A Prevenção pode surgir em qualquer momento de um

processo social, isoladamente, ou em complemento a outro
tipo de intervenções quer da ordem do tratamento quer
da ordem da reinserção. 
Os princípios que regem a prevenção são os mesmos
quer se trate de evitar o primeiro consumo ou o evitar da
recaída. O que está em causa não é o comportamento em

si, mas todo um conjunto de ideias e sentimentos que lhe
estão na retaguarda. Assim, em ambos os casos, a preo-
cupação é promover a consciencialização dos limites
pessoais, das consequências e das alternativas de modo
a que, caso o comportamento ocorra ele não possa nun-
ca deixar de ser considerado um acto ponderado. 

Nesta perspectiva, a prevenção não tem um tempo mas 
é um contínuo que forma e se retoma em diferentes mo-
mentos do mesmo percurso. Diz-se que a apresentação
ocorre no início de uma relação. Mas no nosso dia-a-dia
estamos constantemente a apresentarmo-nos de formas
diferentes a gentes com quem convivemos constan-

temente. Dar de si, apresentar-se, ocorre em qualquer

reflexão a partir de intervenções pontuais mas não se cri-

am linhas estáveis de conduta se essas intervenções não
forem perpetuadas no tempo e resultarem em algo interi-
orizado, integrado nas suas práticas quotidianas. 
A própria capacidade de explicar o “porquê” e o “para
quê” permite ao interventor obter um conjunto de referên-
cias para o trabalho de avaliação do impacto da sua inter-

venção. Se não estou a atingir o que pretendia com a inter-
venção, ou não estou a pô-la em prática da melhor maneira,
ou a contextualização não é favorável ou, simplesmente
esta não é a melhor estratégia para atingir os objectivos
que persigo.
Finalmente, não poderia terminar esta reflexão sem abor-

dar a mensagem. Podemos saber o que queremos atingir
e porquê, mas nem sempre estamos atentos às capaci-
dades e motivações dos receptores para o fazer. Enviar uma
mensagem implica que ela seja clara na cabeça de quem
a envia e que seja comunicada de um modo que o outro
a entenda. 

Deste modo, a linguagem utilizada reveste-se de enorme
importância. Diferentes grupos etários têm linguagens di-
versas. Se para os adultos a linguagem falada é de um
modo geral dominante e uma ponte evidente para o en-
tendimento, já para os jovens e crianças a linguagem fa-
lada é pouco cativante, especialmente quando associada

a conceitos abstractos, riscos não comprováveis e men-
sagens por vezes carregadas de dramatismo e julgamen-
tos morais. A sua linguagem é a acção e é sobre ela que
as palavras ganham algum sentido. 
O entendimento é possível mediante a experimentação e
a troca que resulta de vivências diferentes. Aí cabe ao inter-

ventor garantir que a conversa não se fique pela des-
crição dos acontecimentos mas evolua para a compre-
ensão do impacto dessa experiência em cada um e as
pontes possíveis com outras realidades passadas ou fu-
turas. Os próprios conteúdos da mensagem devem, co-
mo já vimos anteriormente, ser objecto de cuidado. 

Se a prevenção tem de ir ao encontro das necessidades
do grupo alvo, a prevenção tem que se revestir de igual
ou maior interesse ao que parece envolver os compor-
tamentos de risco que se deseja evitar. Caso contrário
não é de esperar que os jovens se mostrem particular-
mente aderentes. As leis do marketing dizem-nos que um

novo produto só é adoptado se, mantendo características
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ça cabe a todos. Naturalmente, os papéis representados
por diferentes agentes ou diferentes instituições deverão
ser diversos. Não se pode exigir do cidadão comum o
conhecimento técnico que lhe permita enquadrar teorica-
mente a sua acção, do mesmo modo que não se lhe deve
pedir um esforço de avaliação. Ele é um motor, uma peça

básica da engrenagem, é o corpo de infantaria de um
exército. É o caso dos pais, dos amigos, dos vizinhos e de
todos aqueles que influenciam e dão resposta a 80% dos
problemas comuns do nosso dia-a-dia. Depois há as
associações em torno das quais se juntam pessoas mais
alertadas para esta missão, pessoas que procuraram 

conhecimentos adicionais para melhor desenvolverem 
o seu papel de mudança. São elementos de suporte um
pouco mais especializados que o grupo anterior, mantendo
contudo uma componente não técnica. São elementos
orientadores do grosso da tropa, cabos e sargentos que
de uma forma próxima e numa linguagem simples enca-

minham, referenciam, questionam, acompanham ao limite
do seu saber. 
Estas pessoas podem ser não importa quem, desde que
enquadradas e suportadas por técnicos que os supervi-
sionem e os apoiem na difícil tarefa de gerir as situações
que vão surgindo num contexto de ajuda para a mudança.

Este trabalho é uma das principais missões dos técnicos,
dar suporte àqueles que o substituem no trabalho de ter-
reno; e resultante daqui, ser capaz de dar a formação neces-
sária ao cidadão comum que se assuma como actor na
prevenção ou na promoção da saúde no seu bairro, na
sua empresa ou em grupos a que pertença. 

Não é obrigação do técnico tudo saber para corresponder
às necessidades dos seus parceiros, mas é sua obri-
gação saber articular, gerir recursos que complementem
as suas competências. Assim ao técnico, para além de
apoiar, acompanhar ou supervisionar os elementos da co-
munidade, cabe-lhe uma função de formação e de gestão

de recursos. Mas cabe-lhe também a intervenção técnica
de desenho e acção junto a populações com pedidos e
necessidades especiais, necessidades que ultrapassam
a competência da ajuda espontânea ou diferenciada dos
cidadãos por si apoiados. É o caso da intervenção terapêu-
tica, social, de saúde, e todas as restantes profissões de

carácter social e humano que estejam na base da mudan-
ça social. Esta missão resulta, necessariamente num

momento da relação porque faz parte do processo de

crescimento da própria relação. O jogo entre o risco e a
prevenção é idêntico, ocorre a cada momento da vida,
porque faz parte do processo de crescimento em si. Se as-
sumirmos o contrário, se pensarmos a prevenção como
algo estático que “se faz e está feito”, então estamos con-
denados à extinção de qualquer razão de ser. 

A teoria do reforço diz-nos que um comportamento para
ser fixado como um padrão estável, para além de resultar
em benefício para o indivíduo, deve ser constante.
Não queria concluir esta linha de reflexão sem chamar a
atenção para uma questão relacionada com o tempo.
Pensar o “quem” encerra frequentemente uma noção rela-

tiva da temporalidade da intervenção. É frequente encarar-
-se a intervenção como algo cujos frutos deverão ser
visíveis a curto prazo, dentro da vigência do projecto ou
do programa. De facto - se mais não fosse porque as políti-
cas assim o obrigam - a importância de obter resultados
que nos situem em relação à adequação das estratégias

e metodologias de abordagem ao grupo e aos objectivos
definidos, faz-nos perder a noção que aquilo pelo qual
nos batemos, isto é, uma mudança social profunda que
contrarie todos os factores que presentemente reforçam o
comportamento de consumo dos nossos jovens - e não
só - só acontecerá no tempo, mediante a progressiva mu-

dança na educação e nos valores transmitidos. 
Muitos dos resultados desejados serão atingidos pela acção
daqueles que hoje são o nosso alvo. E essa acção só acon-
tecerá porque um dia eles próprios foram alvo de uma inter-
venção que “mexeu” com eles e os predispôs a uma ati-
tude mais activa face ao que os rodeia. Esta perspectiva

relativiza o nosso alvo e introduz a noção de rede horizon-
tal. Aqueles com quem trabalhamos num programa de pre-
venção poderão eles ser os promotores de novas acções
sobre novos alvos aos quais nós dificilmente chegaría-
mos. Com isto, a prevenção ganha profundidade e descobre
que muita da mudança preconizada acontece para além

da intervenção, quer nas acções, quer no período de vida
que lhe está destinado.

7. Com quem posso contar

Voltando à ideia de que a toxicodependência traduz um

profundo mal-estar social, a responsabilidade de mudan-



dos papéis e responsabilidades é bastante diferente. De

qualquer modo, ele traduz a noção de que a mudança 
depende de todos, de forma integrada e com uma clara
interdependência dos poderes que todos detêm. De nada
servem as políticas se não existir articulação entre orga-
nismos. De nada serve aos organismos o poder de deci-
são estratégico se não conseguir garantir a mobilização

das forças da comunidade. Ao limite, de nada serve o
poder da comunidade se esta não ser vir como um todo
e se predispuser a ser ajudada. Na realidade, até o ajudado
tem poder porque, como é do conhecimento geral, só é
possível ajudar quem quer e quem se deixa ajudar.    
Deste modo, se concretiza um dos aspectos mais impor-

tantes desta compreensão da intervenção preventiva. Ela
baseia-se numa lógica de interdependência e inter-refe-
rência onde a acção é circular e tem implicações aos mais
diferentes níveis. É fundamental prevenir para que se
criem contextos favoráveis à integração dos elementos
que após a sua recuperação iniciem um processo de rein-

serção. Por sua vez estes elementos, pela sua experiência,
são eles próprios recursos interessantes para o desenvolvi-
mento de novas estratégias e novos processos de interven-
ção com os seus pares. 
Um modelo assim esboçado encontra suporte nas refle-
xões desenvolvidas no âmbito da relação de ajuda, por

autores como Rey Carr, Jacques Limoges, Jerome Guay,
e toda a escola canadiana ligada à prevenção e promoção
da saúde mental. Não há mudança que não envolva o
próprio objecto de mudança. Deste modo não se muda 
a comunidade sem envolver a comunidade. E não falo das
suas estruturas, falo, de facto, dos seus componentes

mais singulares: os cidadãos.

8. Os espaços de prevenção - onde? 

A prevenção é, normalmente uma intervenção que se 
desenrola em espaços estruturados. Nas escolas, ocorre

nas salas de aula, nos clubes, em debates direccionados
aos alunos, professores, auxiliares ou encarregados de edu-
cação, em espaços de formação. Na comunidade desen-
volve-se a partir de juntas de freguesia, colectividades,
clubes juvenis etc. Contudo, os grupos de maior risco rara-
mente se identificam com espaços desta natureza. A rua,

os cafés, os jardins, os parques de estacionamento, os

funcionamento em harmónio entre a frente de combate e a

retaguarda, entre as tropas e o gabinete, entre a acção e
a reflexão. Naturalmente esta tarefa quimérica não se
compadece com um trabalho solitário. Muitas destas fun-
ções do técnico estão associadas a motivações e a carac-
terísticas pessoais que devem ser respeitadas e que se
traduzem numa maior apetência para se desempenhar

mais umas tarefas do que outras. Daí a importância do
trabalho de grupo, não apenas no plano individual mas
igualmente uma perspectiva macro molecular do trabalho
de parceria. Só assim é suportável ao técnico, ao grupo
profissional ou à instituição esta tarefa quer o que toca à
gestão das situações que resultam de um processo de

mudança, como da procura de soluções para as necessi-
dades e desejos trazidos do terreno para o gabinete.
Há ainda a artilharia pesada, a resposta especializada de
baixa flexibilidade. É a contribuição das estruturas, as ins-
tituições públicas. São recursos a que se recorre quando
a intervenção anterior não é suficiente. É o internamento,

a pesquisa, o regulamento, a lei… São recursos funda-
mentais de retaguarda, garantem uma maior contenção
quando a ajuda directa não evita o desmoronar de quem
é ajudado, protegendo o técnico de arcar com a respon-
sabilidade de tudo poder. 
A este nível se exige uma visão mais ampla da proble-

mática, uma visão estratégica que permita integrar o tra-
balho que se faz no terreno, congregando-o num todo ao
serviço de um objectivo bem definido. E se esta função for
bem desempenhada, dela resultará um sentimento de
corpo, o reconhecimento de um trabalho válido, a correc-
ção do que não está tão bem, a validação e disseminação

de boas práticas, a potenciação de recursos dentro dos
domínios de responsabilidade de cada estrutura. Neste
esquema, as instituições são o núcleo da defesa, referên-
cias que deverão dar segurança a quem no terreno põe
em prática as acções. Mas apesar do seu carácter nuclear
as estruturas necessitam ainda de algo mais basilar: uma

estratégia nacional, que congregue os potenciais de cada
área de intervenção, de cada domínio, de cada especia-
lidade, num objectivo comum para o qual cada parte con-
tribuirá com o que lhe compete. É o plano político, é a 
intervenção no seu plano mais ideal. 
Este esquema, como todos os esquemas padece de sim-

plificação. Na prática a realidade é outra e a distribuição
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centros comerciais, são espaços onde param. A sua cap-

tação requer uma intervenção que se liberte do espaço 
e aposte na relação que resulta do trabalho de rua. 
Naturalmente, a relação assim estabelecida carece de 
espaços estruturados para poder crescer. Contudo, deste
modo os espaços estruturam-se em função das pessoas
que os desejaram e não o contrário, isto é, pelas suas ca-

racterísticas, os espaços condicionam quem os frequenta. 
A título de conclusão, é fundamental sublinhar que a pre-
venção é uma terapia de todos os dias, dirigida não a
pessoas mas a comunidades, envolvendo todos como
actores, objectos da intervenção de cada um e de todos
na dinâmica assim criada. A prevenção não inventa, inova,

na abordagem que faz de temas velhos como o tempo,
adaptados à realidade de uma sociedade sem espaço
nem tempo para relações preenchedoras. E, ao invés da
uma aldeia global, que possamos reinventar pequenas
aldeias de sentido, nichos de coerência que, colocados
lado a lado, nos permitam abarcar uma boa parte do todo,

sem assumir a veleidade de desejar abraçar o mundo
com as duas mãos.
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Notas
(1) A expressão "Amigos de Peniche" resulta do facto de, aquando da
ocupação dos Espanhóis, um exército Inglês ter tentado desembarcar na
costa de Peniche, para a partir daí iniciar um ataque à cidade de Lisboa e
libertar Portugal. Reza a história que, o exército aliado, na sua marcha para
Lisboa, foi pilhando e violando, lançando o caos entre os portugueses,
para no final não ter chegado a lançar qualquer tipo de ataque que
restaurasse a independência portuguesa. 


