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A sociedade vivência um processo de massificação do uso das drogas psicoativas que o processo 
apresenta, em sua origem., determinantes de ordem socioeconômica e cultural, próprios do mundo 
contemporâneo. Chamamos a atenção para o uso abusivo de drogas entre os adolescentes, grupo 
que vem aumentando seu consumo, Apresentamos como problemática central: Que vozes ecoam 
no interior de cada um desses adolescentes institucionalizados no enigmático mundo das drogas? 
Procuramos apreender como o adolescente institucionalizado percebe e vivência o seu contato 
com a droga. Objetivamos apreender os sentimentos de nm grupo de adolescentes 
institucionalizados, no que diz respeito à sua relação com as drogas, Para isto, procuramos: 
favorecer a expressão de sentimentos relativos ao uso de drogas, através de dispositivos criativos 
e identificar o modo como vivenciam o uso de drogas em.seu cotidiano. Desenvolvemos esse 
estudo com os adolescentes institucionalizados de um Abrigo Público do Estado do Ceará, que 
dirige suas ações a crianças e adolescentes que estão, segundo seus estatutos, em situação de risco 
pessoal e social, Consideramos imprescindível o uso de um referencial que nos levasse a um 
estudo inovador. Inspíramo-nos na socíopoética através do método do Grupo-pesquisador e 
através de subsídios de Análise .Institucional, favorecendo assim a expressão da criatividade e 
sensibilidade, da liberdade de expressão e também o emergir revolucionário do grupo através de 
oficinas vivenciais. Evidenciamos com o estudo que o grupo de adolescentes já teve contato com 
as drogas, reconhecendo a relação entre violência e prazer. A busca de prazer e a fuga de suas 
condições de vida são consideradas por eles como indutores do uso, restando-lhes marcas que 
jamais serão apagadas. Desse modo, essa relação entre drogas, violência e prazer é vivenciada de 
forma conflituosa e permeada por sentimentos múltiplos, como: esperança, fúria, desesperança, 
angústia, inconformação e conformação. Fatores como a ausência da família, o preconceito da 
sociedade e a .falta de perspectiva são aspectos que entristecem esses adolescentes. A relação que 
eles apresentam ter com a droga é de amor e ódio, O lado religioso também aparece como um 
artificio potente pa.ra escaparem dessa intrínseca relação entre drogas, violência, e prazer. Toda, 
esta construção coletiva tem marcas de nossas pegadas e matizes de uma aquarela pintada a 
várias mãos, onde as cores esboçaram sentimentos, vivências, experiências compartilhadas, 
traduzindo-se em uma obra sempre inacabada e em constante transformação. O esboço aqui 
produzido busca retratar um pouco das paisagens visitadas e das melodias apreciadas nesta 
imensa viagem realizada pelas aves de belos cantos (co-pesquisadores) ao longo de todo o 
processo de produção e análise dos dados. Ao final dessa jornada, temos a certeza que, mesmo 
sendo somente uma aproximação dessa realidade, foi uma experiência rica e marcante para todos 
os envolvidos neste processo.



SUMMARY

The society li ve a mass process of the use of psycho active drugs that shows, in its origin, 
determínants of socio-economic and cultural order, peculiar of the contempo.ra.ry world. We call 
the attention to the abusive use of drugs among the youthful people. a group that have increased 
their consumption, We present as central problem: which voices resound in the inner of each of 
these institutionalized adolescents in the obscure drug world? We tríed to apprehend how the 
adolescent institutionalized perceives and experiences his contact with the drug. We purposed to 
apprehend the feelings of an adolescent group institutionalized. with respecto to their relation 
with drugs. For this, we seek; to exalt the feeling expression related to the use of drugs, through 
the Creative gadgets and identify the way how they experience the use of drugs in their quotidian. 
We developed this study with the Institutionalized youthfull people of a Public Asylum of Ceará 
Staste, that fòcuses its actions to the children and adolescents that are, according to its statutes, in 
situation of social and personal risk, We considered to be indispensable the use of a methodology 
that drove us to an innovator study. We inspired ourselves on the sociopoetic through the method 
of the Reseacher-Group and through the subsidies of the Institutional Analysis, helping this way 
the expression of creativity and sensitivity, the freedom expression and also the revolutionary 
emerging of the group through the 1ífe workshops. We detached with the study that the 
adolescent group had already contact with the drugs, recognízing the relation between violence 
and pleasure. The seeking for pleasure and the escapement from their life conditíons are 
considered by them as inductors of the use, remaining to them marks that will never be 
eliminated. Thus, this relation between drugs, violence and pleasure is experienced in a 
conflictive way and surrounded by multíple feelings, such as: expectation, fury, hopelessness, 
affliction, resignation, and nonresignation. Factors such as the absence of the family, society 
prejudice, and the lack of perspective are aspects that sadden these youthful people. The relation 
that they show to have with the drug is of love and hate, The religious side also appears as a 
powerful artífice to escape from this intrinsic relation between drugs, violence and pleasure. All 
this collective construction has marks of our footprints and tints of a painted watercolour for 
several hands, where the colours st etc h feelings, shared experiences as an unfinished work and in 
constant transformation. The outline producted here try to paint a little of the visited la.ndscapes 
an the appreciated melodies in this immense accomplished journey by the harmonious btrds 
songs (co-researchers) along all the process of production and analysis of the data. ín the end of 
this journey, we are sure that, even being just an aproximatíon of this reality, it was a rich and 
remarkable experience for all that were involved in this process.
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1 UMA JUSTIFICATIVA POSSÍVEL A PARTIR DE UMA TRAJETÓRIA 

NECESSÁRIA

A sociedade vivência um processo de massificação do uso das drogas psicoativas que 

trazem, em sua origem, determinantes de ordem socioeconômicas e culturais, próprias do 

mundo contemporâneo.

Pela complexidade de que se reveste esta problemática, não podemos deixar de trazê- 

la para a ordem do dia, discutindo suas mazelas e as formas de combatê-la. Só olhando de 

frente, sem falso moralismo, sem preconceitos ou quaisquer outras justificativas, é que 

podemos nos aproximar, entender e achar saídas para ajudar a tantos que padecem dessa 

doença. Não podemos ignorar esses fatos ou simplesmente evitar sua discussão; temos que 

encarar o problema do uso de drogas de frente, pois, caso contrário, ele só se complicará, 

trazendo sérios agravos que se traduzem em problemas de ordem pessoal, familiar e social, 

traduzindo a complexidade de que se reveste.

O uso e/ou abuso de drogas psicoativas vem tomando tão grande proporção, que 

passou a ser considerado um problema de saúde pública, acometendo todas as faixas etárias, 

níveis sociais, sem distinção de gênero, deixando de ser uma questão local ou mesmo 

nacional, rompendo todas as fronteiras e globalizando-se. Esta realidade tem exigido dos 

governos de todo o mundo ações mais enérgicas de combate à produção, comercialização e 

consumo, assumidas em acordos internacionais, assim como colaboração quanto à prevenção 

e tratamento dos usuários.

Chamamos a atenção para o uso abusivo de drogas entre os adolescentes, grupo que 

vem aumentando seu consumo, conforme estudos realizados por Carlini et al. (1997), que 

apontam para o fato do uso indevido de drogas dar-se cada vez mais cedo (por volta dos dez 

anos de idade), em ambos os sexos. Esta pesquisa foi realizada com 15.503 estudantes do 

ensino fundamental e médio de 10 capitais brasileiras, apresentando os seguintes resultados: 
7,6% deles, com idade entre 10-12 anos, já fizeram uso na vida! de solventes; 2,3% usaram 

ansiolíticos e 2% já utilizaram anfetamínicos nessa mesma faixa etária.

No entanto, não podemos negar que as drogas causam prazer e fascínio ao usuário e 

que o adolescente apresenta diversas características que potencializam a busca desse prazer. 

Passam a falsa impressão de viverem a vida intensamente, não se importando com os riscos

1 Essa expressão refere-se ao uso de qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez na vida (CARLINI, 1997). 
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que correrão. A crença na onipotência e curiosidade são características inerentes a esta fase 

que favorecem a busca de prazer e, deste modo, as pessoas findam por se tomarem presa fácil 

ao primeiro contato com as drogas, marcando o início de conturbada e difícil fase em suas 

vidas e em suas famílias.

Nossa preocupação volta-se para esses adolescentes, por considerarmos que, ao 

vivenciarem uma fase de transição, esta se traduz em um momento de crise caracterizada pela 

metamorfose à qual são submetidos na passagem entre a infância e a vida adulta. É sobre a 

relação do adolescente com drogas psicoativas que queremos nos debruçar, procurando 

apreender que associação fazem entre droga, violência e prazer.

É uma constante, na academia, o emprego da escrita impessoal nos trabalhos 

científicos. Optamos, no entanto, em alguns momentos, pelo uso da primeira pessoa do 

singular; e, ainda, em certos tópicos, decidimos pelo “plural majestático”. Achamos que isso 

vem ocorrendo de forma natural, pois em determinados instantes, não conseguimos deixar de 

individualizar, talvez porque trata-se de momentos bastante íntimos. O contrário, também 

ocorreu ao lançarmos mão da primeira pessoa do plural, não conseguindo individualizar 

momentos de construção que foram nossos, meu, da minha orientadora, de colegas de 

Mestrado e de professores que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(FFOE/UFC), dando-se uma construção coletiva.

Houve a necessidade de revelar todos os meus medos e angústias, enquanto 

pesquisadora, não pelo processo da pesquisa propriamente dita, mas pelo tema que escolhí. 

Devo confessar que essa escolha está muito ligada a questões subjetivas, pois desde cedo 

interesso-me pela temática, não só porque vejo uma possibilidade de pesquisar algo 

desconhecido, mas, também, pelo fascínio que a droga parece causar em seus usuários.

Desde cedo tive curiosidade por cenas de ruas que envolviam questões como a 

violência, infrações e uso de drogas por menores. Curiosidade esta que não se limitava 

somente a ver e especular a cena ao contrário, despertava-me uma intensa necessidade de 

contribuir de alguma forma. ' •

Quando aluna do Curso de Graduação em Enfermagem, inquietava-me pensando de 

que forma a enfermagem podería atuar junto a essa clientela. Ao fazer a disciplina de 

Enfermagem Psiquiátrica, pude enxergar o quanto a enfermagem pode atuar nesta área, tanto 

na prevenção, recuperação e socialização, quanto na redução de danos. Embora seja um 

trabalho lento cujas conquistas pareçam pequenas, é uma atuação fascinante e que vem a cada 
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dia necessitando de mais e mais profissionais especializados, atuando, persistentemente, na 

busca de recuperação de drogaditos e, principalmente, na prevenção.

Devo admitir que o despertar para estudar esta temática, em primeiro lugar, surgiu 

quando eu desenvolvia atividades como enfermeira asststencial da rede primária de saúde de 

um município do interior do estado do Ceará. Realizando assistência pré-natal, percebí um 

grande número de adolescentes grávidas que freqiientavam o serviço. E o que mais me 

chamou a atenção foi o tipo de comportamento dessas adolescentes, caracterizado por revolta, 

angústia, fuga e medo. No decorrer das orientações que eu prestava, elas afirmavam fazer uso 

de: medicamentos sem receita médica, álcool, fumo e até outras drogas psicoativas.

Posteriormente, percebi a mesma realidade em enfermarias do alojamento conjunto de 

uma determinada maternidade pública quando era Professora Substituta do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, acompanhando alunos da disciplina de 

Enfermagem no Processo de Cuidar I2, do Curso de Graduação em Enfermagem 

(FFOE/UFC).

2 Disciplina da nova grade curricular, pertencente ao quarto semestre do Curso de Graduação em Enfermagem, 
equivalente à Enfermagem Pediátrica.

Minha experiência profissional leva a crer que essas adolescentes apresentam muitas 

dificuldades emocionais com o novo papel de serem mães em idade tão precoce, 

principal mente em se tratando de gravidez não programada, tornando-se mais um problema a 

somar-se aos inúmeros conflitos e crises característicos da adolescência.

Segundo Bueno (1997), o adolescente encontra-se em fase crítica de crescimento e 

desenvolvimento, carecendo de um trabalho efetivo, seguro e contínuo neste sentido, como 

também de orientação e informação adequada, pois sente-se despreparado para enfrentar as 

múltiplas e complexas situações de risco que o envolvem em decorrência das características 

próprias de sua faixa etária.

Mesmo motivada para desenvolver a pesquisa junto a adolescentes grávidas usuárias 

de drogas psicoativas, durante o processo de pesquisa nosso percurso tomou outro rumo, 

direcionando-se para adolescentes de ambos os sexos, em situação de risco ou fazendo uso de 

drogas psicoativas.
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Entendo, ainda, que o processo de pesquisa sofre constantes metamorfoses e somos o 

agente dessas transformações, algo que faz parte dessa trajetória, um intenso processo de 

fecundação que envolve a (re)construção do conhecimento e momentos de desencanto e 

descontentamento, mas, também, de prazerosas descobertas. Porém, acredito que esses 

momentos são necessários para o processo de construção do produto final da pesquisa, pois o 

mesmo implica em reflexão-ação-reflexão, numa mudança constante de ritmo para que o 

pesquisador possa entrar em compasso com o restante da música. Enfim, a pós-graduação fez- 

me enxergar esses momentos como fonte de crescimento, enquanto facifltadores da pesquisa e 

como amadurecimento pessoal e profissional.

A princípio, pensei em realizar um estudo que evidenciasse os problemas físicos e 

mentais vi vendados por adolescentes grávidas usuárias de drogas ps ico ativas, algo que 

revelasse, também, a percepção dessas adolescentes quanto aos prejuízos que a droga podería 

causar a seus bebês.

Ao procurar instituições que atendessem adolescentes grávidas usuárias de drogas, ou 

que de alguma forma procurassem trabalhar a questão, descobri que na cidade de Fortaleza 

não há nenhum serviço que cuide especificamente dessa clientela. Para mim, isso não foi uma 

surpresa, pois imaginava o quanto seria difícil encontrar um serviço nos moldes que 

procurava e, principalmente, porque a clientela procurada fica oculta no cotidiano dos 

serviços de saúde, no dia-a-dia das comunidades e até dos familiares, a ponto de não 

percebermos, ou até de fingir não estarmos percebendo. Frequentemente é mais fácil 

omitirmos-nos!

Diante da dificuldade de encontrar essa clientela nos serviços especializados em cuidar 

de dependentes químicos, consultas pré-natais, grupos de gestantes e centros de atenção a 

adolescentes de risco, é que reafirmo minha indignação com o despreparo de nossos serviços 

de atenção à saúde comunitária. Pois, em um país como o Brasil, onde o número de 

adolescentes grávidas e usuários de droga na adolescência aumentam assustadoramente, é 

evidente que há uma clientela considerável de adolescentes grávidas 'que usam drogas 

psicoativas. No entanto, os gestores da saúde pública nada fazem e a sociedade civil dorme 

em berço esplêndido enquanto problemas como este só se agravam.

Pesquisas mostram que o aumento progressivo da exposição da gestante às drogas 

psicoativas tem sido motivo de preocupação mundial com relação à saúde do binômio mãe- 
filho. A inexistência ou insuficiência de orientações no pré-natal, o diagnóstico ante-natal e as 



intervenções, no sentido de diminuir o uso e abuso dessas substâncias, não tem a sido prática 

dos serviços de atendimento à gestante, como também existem poucos dados nacionais 

consolidados referentes a gestantes usuárias. Tudo isso tem nos chamado a atenção para o fato 

de ser necessário realizar novas pesquisas na área, que ofereçam subsídios para a execução de 

trabalhos educativos entre as gestantes, assim como saber as consequências clínicas e sociais 

do uso de drogas no binômio mãe-filho (COSTA et al, 1998; FURTADO; FABBRI, 1999).

Por compartilhar nossas idéias com tantas pessoas que passaram pelos nossos 

caminhos, meu e de minha orientadora, e receber tantas sugestões de pessoas experientes do 

meio acadêmico, resolvemos trilhar um caminho diferente, optamos por adolescentes de 

ambos os sexos que apresentassem risco de se envolver com as drogas ou que já tivessem se 

envolvido. Esta resolução foi importante por inúmeros fatores e o mais sígnificante, naquele 

momento, foi o tempo disponível para realização desta pesquisa, pois, para pesquisarmos 

gestantes adolescentes usuárias de drogas necessitávamos de mais tempo, pelo menos para a 

formação de um grupo de gestantes, de onde sairíam os sujeitos de nossa pesquisa, ou co- 

pesquisadores. Como citado anteriormente, não temos notícia de que em Fortaleza exista 

algum serviço que atenda, especificamente, a esse tipo de demanda.

Outro fator que nos fortaleceu para que ocorresse essa mudança foi a oportunidade de 

sentir na pele o que é cuidar de dependentes químicos e de adolescentes que estão em situação 

de risco Já que minha experiência limita-se ao estágio curricular, na graduação, e, como aluna 

do mestrado, acompanhando graduandos em enfermagem na disciplina de Enfermagem em 

Saúde Mental II, em um serviço especializado para dependentes químicos, sob a supervisão 

da orientadora.

Desta forma, esse primeiro projeto ficou adormecido. Pretendemos retomá-lo 

futuramente, ou melhor, esse relatório final de pesquisa já nos trouxe respostas para muitas 

questões, e se, futuramente, o retomarmos, estaremos mais fortalecidos e experientes, tendo 

mais tempo e maturidade para um maior aprofundamento de outras questões relativas à 
problemática de interesse. \,

A pesquisa desenvolvida foi uma espécie de pontapé inicial de um sonho antigo, que 

considero de grande relevância para todos os envolvidos com a problemática do consumo de 
drogas psicoativas entre adolescentes, principalmente para o grupo pesquisado, dada a 

peculiaridade da metodologia utilizada.



Devo confessar que fiquei feliz com a proposta desta pesquisa, pois a dependência 

química na adolescência necessita de estudos mais profundos, que venham desvendar 

inúmeros segredos do fascínio da droga nesta fase da vida, muitas vezes, tão conturbada.

Diante das evidências desta problemática, o uso e/ou abuso de drogas psicoativas por 

adolescentes, esta pesquisa mostra-se relevante para a enfermagem em saúde mental, com 

reflexos positivos na enfermagem e na saúde do adolescente, por buscar apreender junto ao 

grupo pesquisado os modos como lida com esse consumo, podendo contribuir para uma maior 

aproximação e desmitifícação, possibilitando a intervenção mais adequada e em vários níveis 

de prevenção.

Essa relevância dá-se pela importância de conhecermos como o adolescente vivência 

os desajustes físicos e mentais que o uso e/ou abuso dessas substâncias lhe causam e, também, 

por se tratar de um estudo de suma importância para a sociedade como um todo, pois a 

drogadição nessa faixa etária vem se tornando cada vez mais comum em nosso meio e é 

especificamente no sexo feminino que ela vem ganhando proporções significantes, deixando 

de ser coisa somente de meninos. Eis o motivo de não estudarmos somente o sexo masculino, 

mas sim ambos.

Scivoletto e Morihisa (2001), referem que o consumo de drogas pelas meninas ocorre 

mais na companhia de familiares, namorados ou sozinhas. Elas procuram bem menos 

tratamento especializado que os garotos, fazendo com que não apareçam nitidamente na 

sociedade e em pesquisas. Já os meninos fazem uso em companhia de amigos do mesmo sexo 

e procuram bem mais ajuda nos serviços especializados.

Outra nuance quanto à relevância da pesquisa diz respeito à assistência aos 

adolescentes e aos serviços de saúde, os quais estão centralizados apenas no atendimento aos 

aspectos biológicos do fenômeno da adolescência (puberdade, presença de gravidez precoce e 

indesejada, DSTs/AIDS e outros), mostrando-se deficientes, principalmente, na atenção à 

saúde mental. Este quadro requer a importância de ser estudada esta temática, visando, ainda, 

a sensibilização dos profissionais de saúde e da sociedade em geral para qúèstões como esta.

Pensando em saúde mental, mesmo que se implantem inúmeros serviços de atenção à 

saúde do adolescente, centros de convivência, escolas e instituições sociais de .reabilitação, 

tudo isso não será suficiente se não vier acompanhado de uma mudança no nosso modo de 

perceber e tratar o usuário de drogas psicoativas e, consequentemente, agir perante esta 

problemática. Precisamos questionar o nosso papel enquanto enfermeiros para que, a partir 
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daí, possamos dar espaço ao acolhimento do dependente químico e ao enfrentamento da 

problemática. Não só ao dependente químico, mas também a qualquer adolescente que. por 

uma série de fatores, entre eles as drogas, encontra-se institucionalizado em abrigos ou casas 

de apoio.

Portanto, à medida que vivenciávamos fatos como esses, deparávamo-nos com a 

dificuldade em encontrar bibliografia que revelassem algo sobre essa sub-temátíca tão 

específica da dependência química (adolescentes usuários de substâncias psicoativas), 

aguçando cada vez mais nosso interesse pelo assunto.

Procuramos apreender como o adolescente institucionalizado percebe e vivência o seu 

contato com a droga. Para isto, criamos um espaço de expressão do subjetivo, através da 

criatividade e da liberdade de expressão, condição praticamente inexistente em seu meio, 

considerando-se que são institucionalizados.

Nossa questão central define-se melhor da forma seguinte: que vozes ecoam uo 

interior de cada um desses adolescentes institucionalizados no enigmático mundo das 

drogas?

Diante do exposto, objetivamos, com o presente estudo, apreender os sentimentos de 

um grupo de adolescente institucionalizados, no que diz respeito à sua relação com as drogas. 

Para isto, procuramos: favorecer a expressão de sentimentos relativos ao uso de drogas 

através de dispositivos criativos e identificar o modo como vivenciam o uso de drogas em seu 

cotidiano.

Almejávamos que todo o processo desta pesquisa propiciasse inúmeras descobertas em 

todos os participantes: facilitadora da pesquisa e co-pesquisadores. Entendemos que dessa 

forma estaríamos nos esforçando por retratar, da melhor forma possível, a vivência dos co- 

pesquisadores de nosso estudo no complexo mundo das drogas, procurando tirar disso 

elementos importantes para uma maior aproximação da problemática e fornecer subsídios 

para reflexão de uma realidade que precisa ser transformada. O estudo pretende, ainda, 

chamar a atenção para a necessidade de encararmos o adolescente usuário de drogas 

psicoativas como alguém que precisa de atenção, merecendo de todos, familiares, 

profissionais de saúde e sociedade, o respeito devido.
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2 CONTEXTUAUZANDO O OBJETO DE ESTUDO

A problemática das drogas parece ocupar um cenário maior do que o que possamos 

imaginar. Observamos o fato de que o uso das drogas psicoativas tem se iniciado cada vez 

mais precocemente, como também o avanço do narcotráfico e o consumo de entorpecentes.

Quanto à prevenção primária parece-nos que não caminha tão rapidamente como estes 

avanços citados, pois ela depende díretamente de políticas públicas sociais, para que se possa 

viabilizar estratégias de prevenção. O envolvimento de todos é fundamental: Governo, 

sociedade civil organizada, usuários, familiares e profissionais.

Estes aspectos referentes à lentidão com que a prevenção primária desenvolve-se já 

começa a ser visualizados na escassez de literatura que aborde este assunto, onde é 

predominante a linguagem preconceituosa na maioria dos trabalhos escritos, e no pequeno 

números de profissionais pesquisadores envolvidos com este aspecto. Consideramos a 

dependência química uma temática da saúde mental sobre a qual precisamos ainda nos 

debruçarmos em estudos subsequentes.

O uso de drogas pode ser considerado um problema de saúde, e o adolescente, por sua 

vez, está mais vulnerável, por tratar-se, a adolescência, de uma fase de vida em que o mesmo 

busca sua identidade pessoal vivência um meio caminho entre a independência pessoal e a 

dependência dos pais, com comportamento, muitas vezes, pseudo-emancipador, tornando-se 

necessária uma atuação mais intensa de profissionais da saúde (BRENES et al, 1986).

A complexidade da problemática do uso de drogas psicoativas é perpassada por 

questões socioeconômicas, culturais e familiares, onde, muitas vezes, a própria família 

desconhece o problema ou evita falar sobre o mesmo, talvez por conta do desconhecimento do 

assunto, despreparo, medo, vergonha ou ainda pela falta de diálogo entre seus membros.

Quanto à questão econômica, outro fator que tem pesado é a condição em que se 

encontra o tráfico de drogas e a influência que determinadas comunidades aliadas aos 

traficantes exercem em determinadas regiões do país e do mundo. TuddQsso tem, em suas 

origens, entre outras coisas, a profunda desigualdade social, o desemprego, o analfabetismo e 

a miséria, onde o tráfico passa a ser fonte de renda para muitas pessoas, fazendo parte da 

economia global e tornando-se o sustentáculo econômico de diversos grupos sociais, 

dificultando uma abordagem mais efetiva que possibilitasse o controle, ou mesmo a 

eliminação dessa situação.



16

Outras problemáticas presentes na atualidade são o grande número de adolescentes 

que estão engravidando precocemente, o aumento das doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS, da violência doméstica institucional e de rua, de preconceitos com 

relação à questão de gênero e raça, tornando-se fatores potencializadores para o 

fortalecimento do uso de drogas por esses adolescentes.

Ao tratar dessa problemática do uso das drogas pelos adolescentes, devemos 

considerar os aspectos integrais de sua vida, seus valores, questões de gênero e o meio 

sociocultural em que estão inseridos. Sabemos que muitos deles buscam a rua para viver, não 

só para escapar da situação de miséria e pobreza em que suas famílias se encontram, mas, 

também, da violência doméstica da qual muitos são vítimas. Há, ainda, aqueles meninos e 

meninas que nem mesmo família têm, para quem as ruas passam a representar uma residência 

fixa.

Devido à complexidade do trabalho com usuários de drogas psicoativas, ele deve ser 

contínuo e os atores envolvidos no processo deverão ter persistência e paciência diante dos 

resultados alcançados. Esta ação deve contemplar os níveis de prevenção, promoção e 

reabilitação da saúde do adolescente, dando ênfase, entre outras coisas, à conscientização 

quanto aos malefícios para a saúde biopsicosocioespiritua! do cliente, pois diante do que a 

literatura refere e os usuários confirmam, as drogas são substâncias prazerosas no momento 

de sua utilização, não importando o que vem depois.

Os adolescentes iniciantes podem vir a achar que os malefícios das drogas não são 

reais, já que encontram prazer no uso, como também podem não conviver com pessoas que 

apresentam sintomas prejudiciais pelo uso abusivo, tornando difícil o reconhecimento do 

prejuízo que tais substâncias provocam. Une~se a isto o fato do jovem ser um experimentador 

por natureza. Experimenta seu corpo, sua força, sua capacidade de ser livre, de poder 

experimentar o desafio, o proibido. Quanto maior a dificuldade ou o tabu, mais atrativo 

parecerá.

Já as políticas de saúde, por sua vez, não se mostram eficazes ertV tratar os usuários, 

como também não desenvolvem projetos ligados à área da prevenção. Sem falar que os 

poucos resultados positivos alcançados pelos serviços especializados em reabilitar esses 

drogaditos esbarram, na maioria das vezes, em uma problemática complexa que envolve a 

realidade socloeconômica e familiar dessas pessoas, refletida na exclusão social, no 

desemprego, na falta de perspectiva e na violência.
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2.1 A adolescência: encantos e desencantos

A adolescência compreende uma fase do ciclo vital de consideráveis mudanças e 

quando realizamos qualquer estudo abordando esta temática é imprescindível resgatarmos 

alguns conceitos que estão estreitamente relacionados ao assunto, visando uma melhor 

compreensão desta fase tão complexa, além das situações de risco às quais os adolescentes 

estão expostos.

E importante esclarecer que, ao contrário do que muitos pensam e expressam, ser 

adolescente não é sinônimo de ser pessoa perigosa ou considerada de risco para a sociedade, 

mas, sim, ser alguém que passa por um período de inúmeras descobertas que pode ser 

tranquilo ou turbulento. Dentre as inúmeras características dessa fase podemos citar: 1 - O 

jovem vê-se diante da necessidade de crescer, deixar de ser criança e assumir o mundo e 

postura de adulto; 2 - Tem medo desta responsabilidade e, além disto, encontrará a resistência 

de seus pais e da sociedade para percorrer o caminho de sua independência; 3 - Necessitará 

libertar-se das amarras com a família para poder alçar vôo; 4 - Passará a ser crítico e 

questionador do mundo à sua volta.

Spenlé (1995) considera que a adolescência é um estágio característico da espécie 

humana cujas manifestações e duração são muito variadas, isso conforme as épocas e os 

grupos sociais.

Os fatores que caracterizam a adolescência são vários, dentre eles o acentuado 

desenvolvimento físico, conquista da autonomia, intensos conflitos mentais resultando em 

possíveis crises, modificações em nível social e amadurecimento sexual.

Ferwick e Smith (1996, p. 15) definem esta fase como sendo:

Período que vai da puberdade, quando começam a aparecer os caracteres 
sexuais secundários, até os 18 anos, momento da maioridade legal. O termo 
“adolescente" não é, portanto, um fenômeno de precisão: tanto pode se 
aplicar a um garoto de .10 anos quanto a um adulto deJ8.

Outro aspecto característico dessa fase é o inconformismo, a ânsia em protestar ou 

transformar algumas normas e regras já contidas na sociedade. Este inconformismo de se 

achar em uma sociedade contraditória gera conflitos e confusão na cabeça do adolescente. 

Para Dolto (1990, p/18),
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./í adolescência é uma fase de mutação (... ) o adolescente, passa por uma 
mudança a respeito da qual não consegue falar e, para os adultos, ele é 
objeto de questionamento que, conforme os pais, é carregado de ansiedade 
ou cheio de indulgência.

0 adolescente lida também com intensos conflitos interiores e mudanças corporais e, 

em geral, é muito sensível à sua imagem corporal. Tommasi (1998) vê esta fase do ciclo vital 

como sendo anos conflituosos e conturbados que podem ser tão confusos, tão plenos de 

desafios para os que tentam compreendê-los, quanto o são para os próprios adolescentes, 

divididos entre querer e não querer ser compreendidos. Caracterizada pelo desabrochar da 

sexualidade, surgimento de novos tipos de amizades, transição de um espaço na família para 

um espaço no mundo exterior, tempo de ansiedade, receio e expectativa, pelo medo e da 

excitação face ao desconhecido.

Entre os fatos mais comuns da adolescência, o de não querer ficar pedindo aos pais 

permissão para fazer o que quiser e não comunicar-lhes o que estão fazendo, principalmente 

aquilo que é proibido, significa para estes adolescente uma sensação de liberdade e 

independência (TIBA, 1994).

Nesse período de tantas transformações, o adolescente se vê confrontado com um 

mundo sedutor e desconhecido, um mundo que fascina, mas também assusta por seus vários 

convites. Entre esses, o apelo das drogas é, certamente, um dos mais frequentes. Entendemos 

que se este adolescente tiver tido uma infância tranquila, permeada por relações amistosas 

com os familiares e especialmente com os pais, tendo-lhe sido impostos limites, porém sem 

atitudes radicais e precipitadas, certamente será um adolescente que apresentará menor 

tendência para entrar no mundo das drogas. Tiba (1994, p.54) corrobora com este argumento, 

pois ao analisar o uso de drogas na adolescência refere que se o púbere estiver 

psicologicamente bem, neto estará tão “despido ” nem necessitará de posicionamentos tão 

radicais. Devido ao destaque que pretendemos dar à questão das drogas neste estudo, 

aprofundaremos essa discussão no tópico a seguir.

2.2 Uso de drogas na sociedade: aproximação conceituai

Desde a antigüídade, na maioria das civilizações, em todo o mundo, a história tem 

mostrado que o homem procura o alívio da dor e das preocupações, o prazer e sua 

transcendência, e um dos meios mais utilizados para atingir este objetivo tem sido o uso de 

drogas, lícitas ou ilícitas, principalmente por adolescentes. Porém, este não é o problema 



19

primordial, mas sim os fatores que intensificam seu uso, causando tantos malefícios, não só 

aos seus usuários, mas também a toda a sua rede de relações sociais.

Esse consumo de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) é entendido, antes de mais 

nada, como um fenômeno histórico e cultural, onde se tem registro da utilização do álcool 

como produto da fermentação de cereais já na civilização egípcia. Entre os gregos e os 

romanos, essa substância tinha valor alimentício e social, representado nas festas e cerimônias 

religiosas. O ópio, entre os gregos, era investido de significado divino, pois seus efeitos eram 

considerados dádivas dos deuses. A coca vem sendo consumida há 4000 anos, conforme 

achados arqueológicos e, nas regiões andinas, suas folhas são mastigadas há séculos pela 

população indígena, assumindo um caráter comunitário e ritualístico. Da mesma forma, temos 

também a maconha, que vem sendo usada por diferentes segmentos de uma mesma sociedade 

com uma expansão sem precedentes nos dias atuais (MUZA et al, 1997).

Sabemos que no uso e abuso de drogas, a mistificação é algo que deve ser levado em 

consideração por quem estuda esta temática. Minayo e Deslandes (1998) afirmam que a 

droga, ao mesmo tempo, exerce fascínio e provoca medo ao usuário, pois enquanto causa 

êxtases prazerosos, provoca também estados de depressão subseqiientes, além de outros 

sintomas desagradáveis.

No entanto, acreditamos que essa ocorrência vai depender do tipo de droga e dos 

motivos que levaram esse usuário a utilizá-la, pois a droga tende a causar mais prazer, estando 

a depressão mais associada ao estado de dependência psicológica causado pela abstinência.

A palavra droga, no senso comum, tem significado ruim, desagradável, de pouco ou 

nenhum valor. Para a comunidade científica, essa palavra tem o mesmo significado que 

remédio, e realmente muitos remédios causam estragos terríveis ao organismo, são as 

chamadas reações adversas ou efeitos colaterais. De acordo com Aluani (1999, p,20),

o /ermo droga originou-se da palavra droog (Holandês), que significa folha 
seca, pois antigamente os medicamentos eram à base de vegetais. Mas hoje, 
devemos entender como droga, toda substância química que, introduzida no 
organismo, altera uma ou mais funções. -

Afinal de contas, o que seria droga? Droga ou fármaco, é qualquer substância que, ao 

ser introduzida no organismo, altera o seu funcionamento, portanto tudo o que é inalado, 

absorvido, ingerido ou injetado, pode ser considerado uma droga, o que nos remete à idéia de 

que qualquer fármaco pode ser tóxico em híperdosagem (CARLINI, 1995).
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Já o Ministério da Saúde faz alusão às drogas como sendo substâncias psicoativas ou 

psícotrópicas, que produzem alterações no sistema nervoso central do indivíduo e, 

consequentemente, nos seus padrões comportamentais e emocionais (BRASIL, 1991),

Essas drogas psicoativas promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais, ou 

não usuais, como alucinações, idéias delirantes, euforia e desibinição e seu uso terapêutico é 

limitado. Ti ba (1994) refere que a droga, antes de provocar problemas físicos, traz alterações 

comportamentais, as quais não se instalam bruscamente, mas aos poucos, com seu uso 

continuo.

A legislação vigente classifica as drogas em lícitas, sendo substâncias utilizadas pela 

medicina, medicina veterinária ou indústria de medicamentos, ou ilícitas, aquelas que não 

apresentam uso medicinal. Não estando liberadas pelo Ministério da Saúde, são consideradas 

ilegais: maconha, cocaína, LSD, vários alucinógenos e alguns opiáceos como a heroína e 

outros. Porém, é válido lembrar que em nosso país, para a venda e consumo de drogas lícitas, 

como fumo, álcool e solventes, não existe controle sanitário eficaz.

O termo “uso de drogas’" é mais aplicado às substâncias lícitas, como o álcool, 

benzodiazepínicos e anfetaminas, usados moderadamente e aceitos socialmente. Já o termo 

abuso, denota o uso incorreto e excessivo de uma droga psicoativa, resultando em prejuízos 

para a saúde mental e física do usuário e não aceito socialmente. Todavia, essa postura da 

sociedade está sofrendo modificações, já que o uso e abuso de drogas estão se tornando um 

ato comum em nosso meio, principal mente pela comunidade mais jovem.

Charbonneau (1988) diz que existe distinção entre os termos uso e abuso, embora essa 

distinção não apresente limites claros e definidos. Para o autor, o uso e abuso de drogas é um 

processo gradual, um contínuo do hábito, existindo primeiro um deslizar imperceptível e 

inconsciente do uso ao abuso, Infelizmente, a experiência mostra que do uso ao abuso não há 

mais que um passo, que é logo dado. Porém, é válido lembrar que o uso de drogas não leva, 

necessariamente, ao abuso ou dependência.

De acordo com Seídl (1999, p.49),

jovens com 12 ou 13 anos que começam consumindo tabaco e álcool, podem 
passar, mais tarde, a consumir maconha, cocaína e outras drogas. No 
entanto, é preciso lembrar que, nem sempre, essa passagem da droga licita 
para droga ilícita está relacionada ao simples aumento da idade.

Quanto à freqüência do uso das drogas, segundo a ONU (Organização das Nações 

Unidas), podemos classificar os usuários em quatro tipos (BRASIL, 1999, p.43):
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~ o experimentador - limita-se a experimentar uma ou várias drogas (ou 
substâncias), por diversos motivos, como curiosidade, desejo de novas 
experiências, pressões do grupo de amigos/as, da publicidade, etc. Na 
grande maioria dos casos, o contato com a substância não passa das 
primeiras experiências;
- o usuário ocasional - utiliza um ou vários produtos, de vez em quanto, se. 
o ambiente for favorável e a droga disponível, Nao há dependência nem 
ruptura das relações afetivas, profissionais e sociais;
- o usuário habitual -- faz uso frequente de drogas. Em suas relações já se 
observam sinais de ruptura. Mesmo assim, ainda “funciona” socialmente, 
embora deforma precária e correndo riscos de dependência;
~ o usuário dependente ou disfuncional - vive pela draga e para a droga, 
quase exclusivamente. Como consequência, rompem-se os seus vínculos 
sociais, o que provoca isolamento e marginalização, acompanhados 
eventualmente de decadência física e moral.

Embora seja uma classificação padronizada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), discordamos, em parte, apesar da frequência do uso de drogas ser um aspecto 

importante na hora de traçar o plano de intervenção no usuário. Este tipo de classificação 

mostra-se preconceituosa e estigmatizante, poís só vem reforçar a forma como a sociedade, 

em geral, trata diferentemente pessoas que consomem bebidas alcoólicas somente uma vez 

por semana, por exemplo, daquelas que mantêm esta prática diariamente; como também 

pessoas que esporadicamente usam maconha em relação àquelas que apresentam maior 

dependência. Em geral, essas pessoas que mantêm maior frequência de uso são taxadas de 

bêbados ou alcoólatras e maconheiros, respectivamente, como se isso fosse o fator que 

distingüisse se alguém é usuário ou não de drogas, uma atitude que, muitas vezes, só 

discrimina.

Outro aspecto importantíssimo que devemos frisar é a diferença de tratamento dado às 

pessoas que usam somente drogas lícitas, em especial fumo e álcool, daquele reservado ás que 

utilizam drogas ilícitas, sendo estas últimas, comumente, vistas e tratadas como pessoas 

perigosas, que ameaçam a sociedade, necessitando, assim, de maiores cuidados. 

Compreendemos que isso seja mais uma forma preconceituosa de visualizar a questão das 

drogas, pois, pensar em perigo denota, de alguma forma, em nossas meqtes, a violência e o 

álcool, que, por sua vez é uma droga lícita, e tão causadora de episódios violentos quanto as 

drogas ilícitas.

Na realidade, essa classificação quanto à frequência do uso é que diz se alguém é 

dependente químico ou não. Oliveira (1999, p.24) conceitua a dependência química como 



uma patologia complexa e controvertida na qual as causas e consequências são amplas e 

relacionadas com aspectos orgânicos, emocionais, sociais e até espirituais,

Para avaliarmos se há realmente a dependência de droga na vida de uma pessoa, 

devemos analisar como está sua vida. Isso será realizado através de sete itens que devem ser 

utilizados como critério de avaliação. Havendo a presença de três ou mais destes durante um 

período de doze meses, fica caracterizado o estado de dependência. Pereira (2001, p. 113) 

descreve esses itens como sendo:

l) Compulsão pelo uso; 2) Consciência da compulsão; 3) Consumo além do 
pretendido; 4) Tentativa sem sucesso para reduzir a quantidade de 
consumo; 5) Diminuição do tempo dedicado ao lazer, trabalho ou escola 
para obter ou consumir psicoativos; 6) Consumo para aliviar abstinência;
7) Necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito.

Sabemos, no entanto, que a farmacodependência verificada, principalmente, em áreas 

urbanas, não é um problema novo da sociedade, sendo necessário que a enfermagem esteja 

preparada para abordar e trabalhar fenômenos como este, caso contrário esses adolescentes 

poderão ter muitos problemas, podendo resultar, inclusive na marginalização, criminalidade 

ou até mesmo na morte. Não que esse grupo esteja ligado ao mito das classes perigosas, mas 

sim, porque o fato de ser um toxicômano, já torna mais fácil a ocorrência de problemas como 

esses, tudo isso por conta da violência, algo muito constante no dia-a~dia das drogas.

Segundo Duncan, Schmidt e Giugliani (1996, p.538), a toxicomanict é um 

comportamento adquirido que se não tratado, compromete a saúde física, mental e social, do 

indivíduo, da família e da comunidade.

Oga (1996) refere que a toxicologia social é a área da toxicologia que estuda os efeitos 

nocivos decorrentes do uso não médico, de fármacos ou drogas, causando danos, não somente 

ao indivíduo, mas também à sociedade, apresentando alto potencial para induzir à 

dependência. Entretanto, nos últimos 20 anos, houve uma radical mudança na base científica 

da farmacodependência, que passou a dispor de drogas sintéticas cada vez mais potentes e 

devastadoras para o usuário.

Atualmente, já existe uma droga para cada comportamento, mas, em nosso país, a 

maconha é ainda a droga ilícita mais tolerada pelos diversos setores, apesar do surgimento do 

crack, da cocaína, da heroína ou ecstasy, quadruplicando seu uso em apenas dez anos, sendo 

este aumento de consumo maior entre adolescentes e jovens na faixa dos 16 aos 18 anos 

(CURY,2001).
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Acreditamos que este aumento deva-se ao fácil acesso à maconha, como também, ao 

baixo custo, comparado a outras drogas ilícitas, já que: uma grama de cocaína custa o 

equivalente a uma grama de ouro (TIBA, 1994, p.74).

Scivoletto e Morihisa (2001, p.30) referem que os estudos desenvolvidos no mundo 

mostram que 50%> a 80% das crianças em idade escolar usam drogas lícitas ou ilícitas com 

propósitos recreacionais.

Sobre o consumo de drogas nas diferentes classes sociais, Muza et al (1.9.97) afirmam 

em um de seus estudos sobre consumo de substâncias psicoativas de uso ilícito por 

adolescentes escolares, que há um papel praticamente idêntico em todas as classes sociais, 

onde as maiores taxas de prevalência de consumo situam-se naquelas mais favorecidas e as 

menores taxas em classes desprotegidas.

Diante disso, fica claro que há realmente um mito de que as classes econômicas e 

sociais menos favorecidas sejam aquelas que mais consomem drogas, ou seja, aquelas que 

apresentam um grande potencial de risco para o restante da comunidade. Mais uma vez surge 

um mito das classes perigosas, o que não é verdade.

Entretanto, é notório que os interesses econômicos pressionam e estimulam o consumo 

de drogas psicoativas ilícitas em todo o mundo, sem falar na indústria farmacêutica, que a 

cada dia induz mais e mais o consumo de fármacos psicotrópicos.

Contrárias a essa prática, autoridades mundiais estão preocupadas, neste início de 

milênio, tanto com os limites que o tráfico de drogas vem ultrapassando, como também com o 

perfil do usuário que vem se delineando nos últimos anos. Aliado a isso, o mercado da 

loucura e delírio vem surgindo na cartilha da economia globalizada, reduzindo custos e 

pessoal, como qualquer outra atividade capitalista, além de ter descoberto como segmentar e 

frutificar seu público (CURY,2001). Esse mercado da loucura pode ser entendido como sendo 

as relações de venda e consumo de drogas.

Por outro lado, não visualizamos intervenções eficientes por parte dos nossos 

governantes. Fatores influentes agravam-se a cada dia, como desigualdade social, violência, 

falta de perspectiva de vida, desemprego, falta de acesso a serviços básicos, como saúde e 

educação, tomando cada vez mais difícil a solução do problema. Na maioria das vezes, as 

ações de assistência definidas pelo Estado findam por se constituírem de estratégias radicais e 



repressivas, colocando no mesmo nível o traficante e o usuário, discriminando, ainda mais, os 

usuários, em especial os adolescentes.

Então, diante de todos os fatores que caracterizam esta fase do ciclo vital, é nítida a 

fragilidade do adolescente, principalmente frente aos fatores de risco com os quais poderá 

entrar em contato. Dentre estas diversas situações de risco na adolescência, destacam-se: a 

gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e a violência e o contato com 

as drogas. Ressaltamos, inclusive, a importância de estudos sobre o envolvimento com 

substâncias picotavas, visto que estas desencadeiam um tipo de comportamento propício para 

a ocorrência ou ampliação destes problemas.

Sabemos que o uso abusivo de drogas psicoatívas (álcool, maconha, fumo, cocaína, 

heroina, morfina, entre outras) por um adolescente, como também em qualquer outra fase da 

vida, resulta em problemas como: doença mental, repetidas alterações dos estados de 

consciência, atingindo gravemente os órgãos vitais e o sistema nervoso central, modificando o 

seu comportamento, desencadeando doença física e mental no dependente.

Esse uso abusivo é característico do estado de dependência, quanto maior a 

necessidade da droga, mais alterado torna-se o estado de consciência e a pessoa passa a 

utilizar qualquer coisa para saciar seu desejo pelo prazer da droga, o qual já não se trata 

apenas de prazer, mas consiste em dependência física e/ou psíquica (TIBA, 1994).

De acordo com Petrilli Filho e Bueno (2000), o uso de substâncias psicoatívas lícitas e 

ilícitas aumenta consideravelmente o comportamento de risco às DST/HIV e gravidez não 

planejada, pois estão presentes os efeitos desinibidores e inebriantes destas substâncias, 

associados ao uso esporádico de preservativo, múltiplos parceiros e relações afetivas não 

duradouras.

Diga-se, de passagem, que onde a droga está presente, há grandes chances de haver 

episódios de violência, não esquecendo que a vivência da violência propicia o consumo de 

drogas por adolescentes, pois, de acordo com Pereira (2001), as condições psicossociais 

relacionadas à exposição à violência policial e à desagregação familiar agrava este fato, sem 

falar que a proporção de usuários é maior entre jovens que vivem situações de violência em 

casa, que se encontram mais defasados nos estudos e assumem o trabalho mais precocemente.

Grande parte dos estudos realizados sobre o uso de drogas por adolescentes do qual 

ternos conhecimento revelam que, inicialmente, a droga é utilizada como algo indispensável 
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para conquistar a aprovação de seus companheiros de consumo, satisfazer curiosidades sobre 

efeitos, aliviar o tédio, tensão, ansiedade ou mesmo como forma de fuga, sendo este último 

fator, talvez, um dos mais vivenciados por estes adolescentes. A fuga da realidade 

socioeconômica, do medo, da violência e da incerteza ante o futuro.

Tíba (1994) afirma que dentro dos sentimentos que podem contribuir para o uso de 

drogas devem ser observados a existência de insegurança, o medo de ser rejeitado, a 

necessidade de ser aprovado e de se auto-afirmar perante os amigos ou o querer se mostrar 

mais do que realmente se é.

Entretanto, acreditamos que não seja, necessariamente, somente por esses fatores, mas 

também por outros ainda desconhecidos por nós, pois o que se observa é que as pessoas que 

lidam com esta questão lançam mão dessas respostas pré-fabricadas sobre os motivos que 

fazem com que os adolescentes usem drogas. Discordamos dessa repetição de respostas, pois, 

sendo assim, qual o sentido de pesquisar diante de tantas respostas já pré-fabricadas?

No entanto, de uma coisa temos certeza, a busca do prazer move esses adolescentes e, 

de acordo com Tíba (1994, p.55), eles estão cada vez mais minimizando os riscos e 

maximizando o prazer, em posição frontal mente oposta à sociofamiliar, que minimiza (e até 

mesmo nega) o prazer e maximiza os riscos. Em ambos os extremos existem inverdades e 

muitos preconceitos.

Para Leal (1998, p.06), o uso de drogas por esses adolescentes, sustenta-se na busca 

de uma sociedade justa e igualitária, em oposição ao modelo excludente que privilegia o 

individualismo e a fragmentação social em classes ou grupos.

Concordamos com a idéia do autor, mas gostaríamos de esclarecer que o uso de drogas 

nem sempre é sustentado nesses aspectos que ele enfatiza, mas, muitas vezes, na busca de 

prazer, curiosidade e auto-afirmação, pois não podemos negar que as drogas causam prazer.

O prazer da droga vem após a substância atingir o cérebro, durando enquanto ela 

estiver no organismo, sendo sucedida por uma sensação de vazio, de não realização, 

isolamento ou depressão. Com o passar do tempo, esse prazer diminui, instalando-se a 

tolerância, na qual o indivíduo necessita de doses maiores e de drogas mais fortes, criando-se 

uma relação erótica com o tóxico. Enquanto na relação sexual os níveis de prazer vão 

aumentando à medida que evolui o envolvimento, com a droga, o prazer proporcionado vai 

diminuindo à medida que se usa. Quando a droga entra pela primeira vez em um organismo, o 
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efeito é o máximo, como se o corpo registrasse o máximo de prazer, e cada vez que esse nível 

não é atingido o corpo sente falta, nessa hora chegou a tolerância (T1BA, 1994),

O autor citado anteriormente, ainda, faz alusão ao princípio da lógica e ao princípio do 

prazer no uso de drogas. Afirma que a pessoa que continua a usar a droga pelo prazer, mas 

com o princípio da lógica ainda funcionando, buscará uma justificativa para aquele uso, ou 

seja, justificando o uso da droga para fazer alguma coisa, ou simplesmente por não ter o que 

fazer. Quando esse usuário de drogas já não precisa mais de desculpas para usar a droga, 

apenas a busca de prazer, é porque ele perdeu o princípio da lógica e vive agora regido pelo 

princípio do prazer. Acrescente-se que quanto mais o princípio da lógica se enfraquece, mais 

fortalecido fica o princípio do prazer e o pensamento passa a ser ocupado pela droga, 

tornando-se um pensamento prevalente.

Todavia, temos observado que em todos esses anos exercitou-se uma prática de 

violenta exclusão social, destacando-se a grande influenciei da linguagem médica e terapêutica 

que fala de adolescentes "doentes", postura revestida por uma visão preconceituosa e 

estigmatizante do adolescente.

Entretanto, sabemos que a lei, por si só, não resolverá questões como essas, sendo 

necessária a intensa participação de profissionais de várias áreas, pois é inadequado tratar 

esses adolescentes que fazem uso e abuso de drogas ou que estejam em situações de risco 

como um caso de polícia. Mesmo quando ao uso de droga somam-se práticas de infrações, 

temos que considerar o problema, relacionando-o a outros fatores resultantes da patologia 

social, do abandono, da ausência de serviços e cuidados especializados, da desorganização 

pessoal e da desesperança.

Ainda no universo da dependência química, é notória a presença de co-dependente, 

termo dado a filhos, pais ou cônjuges de pessoas que são dependentes químicos, sendo 

necessário que esses sejam também trabalhados psico emocional mente. Pois, pelo fato de lidar 

diariamente com o usuário de drogas, o co-dependente passa a focalizar mais as necessidades 

dos outros do que as suas. Portanto, é necessário integrar esses familiares em programas 

específicos para essa clientela, desvelando verdades com sensibilidade, para que o universo de 

abusos emocionais, físicos e sexuais possa vir à tona, deixando de existir máscaras e segredos 

na família (MELLO, 1999).

Para os pais de usuários de drogas esta é uma relação bastante complexa, pois, de 

acordo com Tiba (1994), ao combaterem o uso de drogas em seus filhos, os pais defendem-se 
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de qualquer jeito e os meios reconhecidamente importantes, no momento, não são 

considerados, pois o que importa são os fins, ou seja, que seus filhos parem de consumir 

drogas. Já os filhos, não concordam com esta posição dos pais, pois acham que não são mais 

crianças para obedecer-lhes cegamente.

Acreditamos que desviar a atenção do adolescente do uso de drogas não é uma tarefa 

fácil, principalmente quando pais e profissionais de saúde responsáveis pela prevenção, 

recuperação e socialização desses meninos e meninas utilizam o medo como forma de afastá- 

los das drogas. Oliveira (2000) faz alusão a estes aspectos ao referir que no setor da saúde é 

muito comum os profissionais lançarem mão da pedagogia do medo para 

orientar/educar/tratar os pacientes.

Esses adolescentes são extremamente vulneráveis, o que é próprio de sua condição, e 

os aspectos de sua vida determinam seu maior ou menor grau de vulnerabilidade. Quanto à 

existência desta vulnerabilidade, poderiamos dizer que ela pode ser avaliada através da 

existência ou não de programas e ações voltadas, especificamente, para atender às reais 

necessidades desses jovens, além de escolas preparadas para abordar inúmeras questões 

como: sexualidade, drogas, DST/AIDS, gravidez precoce e violência.

E como em nosso estudo os adolescentes optaram por pesquisar as drogas, fazendo 

uma relação entre prazer e violência, não poderiamos deixar de falar um pouco sobre a 

violência.

Então, ao falarmos de violência, vem-nos em mente, situações em que somos 

agredidos, atacados e vitimados por alguém, seja essa agressão violência física ou verbal. 

Diriamos que se trata de um fenômeno multicausal que atinge todas as classes sociais, faixas 

etárias, grupos étnicos e instituições, que ora os indivíduos podem se comportar como 

vítimas, ora como agressores. No entanto, a violência está mais presente nos grupos mais 

indefesos que compõem a sociedade, como: crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

As crianças e os adolescentes, por apresentarem um grau maior de vulnerabilidade e 

dependência, são vítimas mais frequentes. E é em especial ao adolescente vítima de violência, 

que também queremos dar destaque em nossa pesquisa, visto que nosso objeto de estudo 

envolve meninos e meninas institucionalizados, que já tiveram em algum momento de suas 

vidas contato com as drogas psicoatívas.
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De acordo com um estudo divulgado pela Secretaria do Trabalho e Ação Social do 

Estado do Ceará, nada justifica que uma pessoa maltrate ou ameace outra, ou seja, pratique 

um ato violento. O estudo refere ainda que o primeiro passo para acabar com a violência é sair 

da situação assim que percebemos que a relação que estamos vivendo é ruim ou desigual. 

Porém, para o adolescente, sair de um ato de violência após ser agredido sem tentar agredir o 

outro, seja através da violência física ou verbal, é o fim. Para eles isso é inconcebível, pois 

fica a impressão de fraqueza caso não haja revanche (CEARA, 1997b).

Na verdade, acreditamos que nem sempre é tão fácil sair de situações violentas em que 

a droga esteja envolvida, principalmente quando se refere ao narcotráfico, pois violência e 

dominação estão na maioria das vezes juntas, e, no narcotráfico, esta relação de dominação 

está muito presente, resultando em relação desigual. Isso se deve ao jogo de interesses 

econômicos, pois o tráfico de drogas tem se tornado uma atividade muito rentável. Segundo 

Sudbrack, Seidl e Costa (2000), a economia clandestina do narcotráfico é uma das maiores do 

mundo, perdendo, talvez, somente para a economia de petróleo e da indústria da informática.

Ao contrário do que se imagina, a violência não é um fenômeno natural e novo, mas 

um fenômeno social que não é distante de nosso cotidiano, portanto, é um fenômeno 

social mente construído no interior das relações sociais, seja ele na esfera doméstica, nas 

relações familiares e afetivas ou nas instituições.

Esta relação de violência e dominação no uso de drogas é algo perigoso, pois nesta 

relação desigual a droga tem enorme potencial para se tornar o ser superior, tornando o 

usuário inferior, dependente.

Então, drogas e violência, muitas vezes podem estar juntas, e violência remete a 

muitas coisas ruins, entre elas o crime, Por isso, perguntamos como anda a questão legal para 

o usuário de droga. De acordo com Sudbrack, Seidl e Costa (2000), a lei n° 6.368/76, de 21 de 

outubro de 1976, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, embora ainda 

em vigor, não está de acordo com a tendência atual da ciência, pois a modèftia abordagem do 

uso indevido de drogas considera o usuário dependente portador de doença que necessita de 

tratamento, enquanto a lei ainda o vê como criminoso. Portanto, ao impor sanção penal ao 

dependente, com todos os ônus que um processo penal e suas repercussões possam acarretar, 

a lei está não só afetando a dignidade do indivíduo e comprometendo o seu tratamento, mas 

também dificultando iniciativas de redução de danos.
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Entretanto, diversos setores da sociedade brasileira têm se comportado, na maioria das 

vezes, de forma autoritária com os seus adolescentes, pois além de enxergá-los como pessoas 

violentas, ainda são encarados como pessoas sem vontades e sem fala, sendo esta substituída 

pela fala dos adultos, que lhes impõem regras e preceitos. Imaginamos como isso é mais 

intenso com os adolescentes usuários de drogas.

E hora de se reconhecer os adolescentes como cidadãos que têm direito e capacidade 

de se expressar, que não são nem mais nem menos violentos que o restante da população e, 

como foi dito, eles apenas vivenciam situações de risco maior, visto que estão em uma fase de 

vida que apresenta características próprias que, de certa forma, contribuem para que possam 

vivenciar algumas situações violentas. Porém, isso- é bem diferente de afirmar que ser 

adolescente é sinônimo de ser alguém violento.

E ao vermos um ato violento praticado por um jovem, seja ele qual for, temos que 

analisar suas condições de vida, se são ou não expostos aos mais variados graus de riscos, 

entre eles o da própria violência e, em especial, a violência causada pelo uso e abuso de 

drogas, doméstica e institucional.

Outro aspecto que queremos enfatizar é o que vem a ser "situação de risco”. 

Generalizando, seriam adolescentes que não dispõem de fatores de proteção na família, na 

sociedade e no Estado, os quais são imprescindíveis ao perfeito crescimento e 

desenvolvimento destes. Esta proteção trata de tentar suprir as necessidades afetivas, físicas, 

espirituais e econômicas, algo não muito fácil na atualidade.

As situações de violência às quais nos referimos não quer dizer guerra entre nações ou 

povos, conflitos políticos, étnicos, raciais ou religiosos, que expressam posições ideológicas 

diversas, mas uma violência que ocorre, muitas vezes, sem sangue, silenciosa e oculta, aquela 

que não usa de força física, mas sim da máquina administrativa dos governos. Abuso de poder 

de instituições de amparo ao menor infrator ou em situação de risco, a tortura dos policiais e 

do tráfico de drogas, a negação e violação dos direitos humanos, discriminação racial de 

gênero e de opção sexual, exclusão social e, também, a intensa privação da liberdade de 

expressão, à qual jovens são submetidos.

Quanto aos adolescentes que residem nas ruas, estes são constantemente violentados 

por outros atores sociais que também compõem o espaço das ruas, pois como são 

considerados pela população seres perigosos, os maus tratos praticados contra eles se tornam 

algo real em seu dia-a-dia, e não é apenas a violência física, mas também a estrutural e 
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psicológica. E quanto à drogadição, infelizmente, aparece cada vez com mais freqiiência na 

vida de meninos e meninas que moram nas ruas ou não, e, o que mais preocupa, são as drogas 

que entram neste cenário como uma estratégia de sobrevivência, usadas ou comercializadas.

Deixar de fazer parte deste cenário é o que profissionais comprometidos, tanto da área 

social, como da saúde mais almejam para estes adolescentes, mas como fazer isso se por trás 

de intervenções e atenção para com esses meninos e meninas está encravada uma profunda e 

doentia má distribuição de renda, analfabetismo, corrupção e principalmente a não existência 

do pensamento coletivo de governantes e sociedade, mas somente a defesa de interesses 

próprios?

Então, ao assistirmos adolescentes com o intuito de promover a intervenção, proteção 

e recuperação em situação de violência por abuso de drogas, devemos trabalhar alguns 

conceitos como: cidadania, justiça social, solidariedade, saúde, educação, dignidade e 

dependência. Além de promover o esclarecimento do que a droga é capaz de fazer com o ser 

humano, seus diferentes tipos de manifestações, o prazer que causa, apresentar também a 

dependência física e psicológica, bem como a possível evolução para a necessidade de doses 

maiores, ou seja, a tolerância, tudo isso sem utilizar a pedagogia do medo.

Já os profissionais devem estar preparados e concientízados do quanto é complexo 

atuar junto a adolescentes que estão sob o risco das drogas em contrapartida da violência, da 

multidimensionalidade do problema, de forma que possam, adequadamente, prevenir e 

recuperar, tanto os que residem com suas famílias quanto os que vivem em instituições de 

amparo ao menor, como albergues, abrigos ou residências.

Sobre a vulnerabilidade a que está submetido o adolescente, o Ministério da Saúde 

afirma que é chamada de programática, pois quanto maior o grau e a qualidade do 

compromisso por parte das camadas decisórias e dos recursos disponíveis para programas de 

prevenção e cuidados relativos a estas questões, maiores serão as chances de fortalecer os 

adolescentes, perante os inúmeros riscos a que estão expostos (BRASIL, 1999). Refere-se 

também à vulnerabilidade quanto ao uso de drogas, como sendo a onipotência, o desejo de 

transgredir, de testar limites, a curiosidade; uma forma para esquecer os possíveis problemas 

da condição em que este adolescente se encontra, frustrações, insatisfações, fuga do tédio, da 

timidez ou da insegurança, da insatisfação com a qualidade de vida ou do medo do novo. Para 

muitos destes adolescentes, o efeito da droga vem preencher espaços ou suprir a ausência de 

perspectivas de vida.
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Porém, acreditamos que existem também outros significados que são desconhecidos 

para nós. Poderiamos identificá-los como sendo implicações que estes adolescentes 

apresentam e que. de certa forma, têm uma relação direta com suas histórias de vida. Por isso 

é que não devemos ser tão deterministas a ponto de expressar somente esses fatores, como 

sendo o motivo que os fazem usar droga.

Esta vulnerabilidade característica da adolescência é uma condição que se reflete na 

diminuição da auto-estima de adolescentes que estão expostos a situações repetitivas de risco, 

entre elas o uso de drogas, violência na rua e nas relações de gênero, resultando, por parte 

desse menino ou menina, em chances de adotar atitudes preventivas (CEARÁ, 1997a).

Mais uma vez a literatura expressa, de certa' forma, estes adolescentes como sendo 

pessoas “coitadinhas”, que merecem pena de todos, e este não é o caminho ideal, pois nem 

sempre estes adolescentes apresentam-se com um sentimento de baixa auto estima, situações 

de violência e (ou) preconceito e discriminação. Então, está aí a necessidade de estudarmos de 

uma forma mais profunda e abrangente a questão das drogas, deixando de lado os “chavões” 

já pré-estabelecidos e atentando mais para a subjetividade dessas pessoas envolvidas.

Todavia, devemos entender o que significam fatores de risco. Segundo Seidl (1999, 

p.50), temos que pensar sempre nos fatores de risco ao estudarmos o uso de drogas na 

adolescência. O autor conceitua fator de risco como sendo uma condição que pode estar 

presente no indivíduo, na família, na escola, entre os pares ou na comunidade e que propicia 

o uso indevido de drogas, ocorrendo isoladamente, ou em conjunto.

Entretanto, sabemos que o uso dessas drogas é a porta de entrada para muitos 

problemas na vida dos adolescentes. Além dos problemas físicos que a droga pode acarretai; 

seu uso está associado a outros riscos que vão da violência ao sexo inseguro. Uma vez que as 

pessoas estão sob efeito das drogas, sentem-se mais confiantes, onipotentes, deixando de lado 

certos cuidados, como o uso da camisinha nas relações sexuais, possibilitando a transmissão 

de DST/AIDS, além de gravidez precoce.

Quanto ao uso de droga associado à questão da sexualidade, existe um mito de que 

algumas drogas melhoram o desempenho sexual, no entanto, sabemos que seu efeito varia de 

organismo para organismo e de uma série de fatores, entre eles: biológico; frequência do uso; 

meio ambiente familiar, social e cultural; aspectos psico-afetivos e tipo de droga utilizada.
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Entendemos que as situações de risco na vida de uma adolescente devem ser 

consideradas na estruturação dos cuidados em saúde e enfermagem. Entre estes riscos 

poderiamos citar o uso de substâncias psicoativas. violência, sofrimento no campo da 

sexualidade, envolvendo questões de gênero, exposição a DSTs/AIDS e maternidade precoce.

Ao tentarmos associar todos esses fatores de risco, especificamente aos adolescentes 

institucionalizados, consideramos que é complexo realizar esta abordagem, devido à 

magnitude e especificidade que cada risco lhes ocasiona. Todavia, as condições socioculturais 

do grupo social e familiar de referência, além dos valores e comportamentos individuais em 

torno de seus corpos, refletem a necessidade de intervenção da enfermagem em nível de saúde 

mental, sexual e reprodutiva a esses meninos e meninas que já entraram em contato com as 

drogas ou que apresentam grande potencial para isso.

Pereira (2001, p. 115) ressalta a relação de complexidade entre esses fatores de risco 

nos adolescentes quando diz que,

...há uma complexa relação entre consumo de substâncias psicoativas e 
prática de sexo desprotegido, que merece atenção especial nas ações de 
prevenção e deve ser abordada entre os(a) jovens, devido à magnitude da 
epidemiologia no País.

No que se refere às questões de gênero, temos o culto ao corpo magro como uma porta 

de entrada para o mundo das drogas, sendo observado através do uso de anfetaminas 

(anorexígenos); a sexualidade marcada pela desvalorização do feminino e domínio do 

masculino, gerando conflitos e violências, os quais atingem negativamente as vivências do 

prazer sexual e da afetividade; a idéia de que o prazer sexual feminino antes do casamento é 

ilícito, onde o cuidado da contracepção fica quase que unicamente exclusivo à mulher e, por 

último; a vivência de experiências negativas de sexualidade, assim como a ausência de 

projetos e perspectivas futuras de vida, frequentemente, levam ao descuido com a prevenção 

de DSTs/AIDS e de gravidez (MANDÚ, 2001).

Fatores como estes, mais cedo ou mais tarde, podem favorecer o início de uma prática 

de consumo de drogas pela adolescente ou mesmo intensificá-la, além de s'er uma porta aberta 

para contrair DSTs/AIDS e gravidez precoce e vivenciar situações violentas. Entendemos que, 

ao vivenciar fatos como esses, os adolescentes ficam mais vulneráveis e sensíveis a 

desenvolver crises esperadas, sendo, nesta fase, quando o adolescente lança mão de 

substâncias psicoativas.
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Como vemos, a adolescência é uma faixa etária bastante vulnerável, tanto pelas 

características próprias da idade, como por fatores provenientes do mundo exterior, entre eles: 

inexperiência do adolescente em lidar com os próprios sentimentos e com os do parceiro; 

ausência de determinadas habilidades, tais como a tomada de decisão, assertividade, 

comunicação; apelos da mídia e cobranças da sociedade, entre outras.

Nesta fase, é importante que o adolescente possa contar com uma rede de apoio que 

favoreça a superação destas dificuldades. A família é um elemento importante desta rede, 

podendo contribuir para um processo de maturação mais tranquilo e saudável. Outro elemento 

que também merece destaque é o profissional de saúde, principalmente o enfermeiro como 

ator privilegiado da educação em saúde. Entendemos que este deve atuar nos diversos 

serviços de atenção à saúde da criança e do adolescente, escolas, comunidades e órgãos 

especializados em assistir estas pessoas que se encontram em condições de risco, além de 

programas de reabilitação/socialização e redução de danos para dependentes químicos.

Gostaríamos de expressar a satisfação ao aprofundarmo-nos em um assunto tão 

interessante de se estudar e de se escrever sobre. Almejamos, com o nosso entusiasmo, 

despertar os leitores pelo tema aqui descrito, resultando em um maior número de pessoas que 

passem a se preocupar com a saúde mental e física dos adolescentes. Afinal, depositamos 

neles o futuro político de nossas nações, a preservação ecológica do planeta, a conservação da 

espécie humana e a esperança de que diminua a desigualdade social, a violência, o racismo e 

o preconceito, quando, certamente, a humanidade passará a viver mais harmoniosamente e 

feliz.



3 CONSTRUINDO O PROCESSO TEÓRICO - METODOLÓGICO

Tendo em vista o fato de pretendermos com este estudo apreender os sentimentos dos 

adolescentes com relação ao uso de drogas, entendemos que fica clara a necessidade de 

adotarmos uma abordagem do tipo qualitativo. Concordamos com Minayo et ai (1994), 

quando a autora afirma que a pesquisa qualitativa responde a questões subjetivas, 

preocupando-se com um nível de realidade não quantificável nas ciências sociais, ou seja, 

trabalha com significados, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos apenas à 

operacionalização de variáveis.

Entretanto, a abordagem qualitativa disponibiliza uma grande variedade de 

referenciais metodológicos, deixando-nos em dúvida sobre por qual deles optar. Desde o 

início, desejavamos utilizar algo inovador, que proporcionasse a oportunidade de trabalhar a 

sensibilidade, a criatividade e a relação com o outro. Partindo destes princípios, saímos em 

busca de um referencial que oferecesse suporte para isso. Durante este processo, acabamos 

entrando em contato com a sociopoética e ela nos chamou a atenção.

Em primeiro lugar fomos atraídos por suas propostas inovadoras de superação das 

práticas de pesquisa tradicionais onde somente a razão é valorizada. A sociopoética, ao 

contrário, abre espaço para que possamos trabalhar:

a importância do corpo como fonte de conhecimento; a importância das 
culturas dominadas e de resistência, das categorias e dos conceitos que elas 
produzem intuição, a espiritualidade e a corporalidade; o papel dos sujeitos 
pesquisados como co-responsáveis pelos conhecimentos produzidos, “co- 
pesquisadores o papel da criatividade de tipo artístico no aprender, no 
conhecer e no pesquisar e a importância do sentido espiritual, humano, das 
formas e dos conteúdos no processo de construção dos saheres (Gauthier, 
1999, p. 11)

Procuramos, então, realizar um trabalho que se inspirasse neste referencial, mesmo 

tendo em vista as dificuldades que encontraríamos. Sabíamos que o tempo disponível para a 

construção de uma dissertação de mestrado seria limitado para que pudéssemos nos apropriar 

mais profundamente de uma proposta tão inovadora, que requerería de nós uma dupla tarefa. 

Primeiro, despojar mo-nos da visão tradicional de pesquisa, já tão institucionalizada na nossa 

formação acadêmica e, depois, abrir espaços para a descoberta e o encontro de outras 

verdades e leituras no mundo da cientificidade, criando condições para uma prática prazerosa 

em nosso processo de pesquisar ou produzir conhecimento.



Resolvemos correr o risco e enfrentar o desafio, embora constatando que não seria 

possível utilizar, na íntegra, esta proposta metodológica, procuramos adotar pelo menos uma 

de suas ferramentas para viabilizar nosso trabalho, aquela que segundo o seu criador, Jacques 

Gauthier, corresponde ao centro vivo da sociopoética: o método do grupo pesquisador, 

Optamos por descrevê-lo num item à parte dada a sua relevância neste trabalho.

Segundo Gauthier (1999) a sociopoética foi gerada do encontro da pedagogia do 

oprimido de Paulo Freire, da qual herdou o método do grupo-pesquisador; da análise 

institucional, com o conceito de dispositivo3; da escuta mito-poétíca de René Barbíer, a qual 

destaca a importância de se escutar as falas e os silêncios que ritmam os processos de criação; 

e da educação simbólica, que enfatiza o processo de educar e pesquisar como algo que 

proporcione mais prazer, harmonia, respeito e felicidade para todos os envolvidos na 

pesquisa.

3 Para Gauthier (1999, p.13) um dispositivo pode ser considerado uma técnica, um diário de pesquisa ou a 
própria ritualizaçao da pesquisa, podendo ser caracterizado através de um (ou uns) lugar(es), um (ou uns) 
tempo(s), ritmos, pessoas, objetos, dinheiro, tarefas, que permitem “objetivar’', isto é, tornar visível o que era 
escondido na vida ordinária.

Entendemos que é importante para a enfermagem que seus pesquisadores aproximem- 

se de referenciais que, como a sociopoética, ajudam-nos a superar a dícotomização entre arte 

e ciência, tão presente na nossa prática. Na busca por um s tatus quo em meio à produção de 

conhecimento, a enfermagem contemporânea tem se dedicado avidamente a enfatizar os 

aspectos científicos desta produção. Apesar de entendermos a importância desta busca, não 

acreditamos que ela deva se dar em detrimento de outras possibilidades de construção. Sobre 

isso, Silveira, Martins e Braga (2001, p.66) destacam:

Há que se diversificar, há que se caleúJoscopizcir. Não em busca de uma 
total izaçao, mas sim numa tentativa de abrir novos caminhos.(...) Das 
limitações, nascem as alternativas e surge, inquietante, a vontade de criar 
um terceiro lugar, Um lugar que, antes de nos (de) limitar, abra 
possibilidades múltiplas.

Nosso intuito, ao aproximarmo-nos da sociopoética foi compreender melhor o mundo 

interior do grupo-pesquisador, a partir da criação de um espaço de expressão, onde cada um 

dos sujeitos tivesse direito à fala, para expressar seus sentimentos com relação às drogas. 

Sendo assim, passamos a descrever mais detalhadamente o método do grupo pesquisador.



3.1 O Método do Grupo-pesquisador

Santos e Gauthier (1999) destacam a importância de se pôr a construção coletiva do 

saber a serviço da compreensão e aceitação do homem. O saber produzido pelo grupo tem 

significado tanto para o(a) pesquisado r(a), como para os demais participantes da pesquisa, 

representando vozes, sentimentos e percepções destes, traduzindo-se em uma linguagem que 

pode ser entendida dentro e fora do âmbito da academia. Sendo assim, os sujeitos da pesquisa 

não podem ser percebidos como simples fornecedores de dados e, em seguida, desprezados 

como se o resultado final nada tivesse a ver com eles.

Segundo Gauthier (1999), através do grupo-pesquisador, os sujeitos da pesquisa 

tornam-se verdadeiros co-pesquisadores, contribuindo para a construção do conhecimento e 

participando de todas as decisões do processo de pesquisa. Ocorre, portanto, uma quebra do 

tradicional processo de relação pesquisador/objeto de estudo.

Segundo Martins, Braga e Silveira (2002), a sociopoética permite uma construção 

crítica, multirreferencial e transversal, produzida pelos sujeitos do processo ou grupo- 

pesquisador, que podemos chamar de multivisibilidade crítica.

Gauthier (1999) descreve o método do grupo-pesquisador em seis momentos:

® A entrada no grupo sujeito da pesquisa: o facilítador da pesquisa deve negociar a 

sua entrada e sua aceitação pelos sujeitos da pesquisa, pois é importante identificar se o grupo 

expressa realmente interesse pela pesquisa em questão. Disso depende grande parte do 

sucesso de uma pesquisa sociopoética, pois o desejo do grupo (inclusive o do facilítador) é 

que vai possibilitar o desenvolvimento da pesquisa.

Essa fase geralmente representa um momento tenso para o pesquisador, pois os 

primeiros contatos com o universo da pesquisa podem gerar ansiedade e medo. Esses 

sentimentos também são citados por Silveira, Martins e Braga (2001), referindo-se ao fato da 

negociação resultar em momento de tensão que mexe com os sentimentos do pesquisador, 

levando-o a pensar sobre: a necessidade de seduzir e envolver os partícipahíes; o medo de não 

ser aceito; o poder que se detém, enquanto facilítador, no desenvolvimento da pesquisa, entre 

outros.

• A escolha do tema a ser pesquisado: o tema inicial ou tema gerador deve ser de 

interesse do grupo-pesquisador. O facilítador pode sugerir ao grupo que escolha o tema ou, 
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como gerahnente ocorre numa pesquisa acadêmica, levar um determinado problema de 

pesquisa para o grupo. Entretanto, essa sugestão não é fechada e pode, inclusive, ser 

modificada caso o interesse do grupo recaia sobre outro tema. Daí ser necessário 

identificarmos os saberes e os desejos do grupo. Para isso, consideramos de grande 

relevância, na pesquisa em sociopoética, o uso do diário institucional ou diário coletivo de 

pesquisa. Nele, o grupo-pesquisador poderá colar, escrever, pintar ou desenhar durante todo o 

período de realização da pesquisa, sendo interessante que esse diário seja lido em público, a 

cada encontro do grupo, seguido de uma discussão. Esse material deverá fazer parte do 

conjunto dos dados produzidos e da análise final do processo de pesquisa.

® A produção de dados: neste momento, é indispensável a ritualização da pesquisa 

sem, no entanto, perder a circulação dos fluxos que atravessam o grupo. Esta fase é 

propiciada pela utilização de técnicas de relaxamento, as quais devem anteceder a 

implementação de qualquer técnica de pesquisa. Sobre relaxamento, Gauthier(1999, p.53) diz 

que ele é um momento da pesquisa, mesmo. Os membros do grupo pesquisador devem 

conseguir bcúxcir o seu nível de controle consciente, a fim de que se expressam os saberes 

enterrados e imersos, os ventos raros, as larvas congeladas pela história coletiva e 

individual. Em seguida, são utilizadas vivências grupais que possibilitem a criação de um 

espaço de expressão da criatividade e dos sentimentos do grupo pesquisador relacionados ao 

tema em questão.

Utilizamos a expressão “produção de dados” e “não coleta de dados”, por 

considerarmos, como Gauthier (1999, p.45), que os mesmos são produzidos pela ação dos 

pesquisadores e pela sua aceitação:

... não se deve falar de " coleta de dados”, uma vez que os dados não 
aparecem espontaneamente na realidade vlvenciada, mas são produzidos 
pela ação dos pesquisadores e pela sua aceitação, mais ou menos ampla, 
pelos pesquisados. Uma entrevista produz dados; ela coleta nada.

® A análise e experimentação dos dados: este é o quarto momento da pesquisa, 

sendo realizado em duas etapas: na primeira, o grupo-pesquisador .comenta os dados 

produzidos por cada um dos participantes da pesquisa, surgindo interrogações, reflexões e até 

revelações, tendo o facilitador uma participação discreta nesse momento; na segunda etapa, o 

facilitador parte para agrupar as falas do grupo e realizar sua própria análise, sempre 

respeitando as análises do grupo pesquisador. Por isso, este momento também pode ser 

chamado de experimentação, pois esta análise se dá exatamente através desta manipulação
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dos dados pelo grupo, de uma prática de provar, combinar e mesclar produzindo uma 

multiplicação das possibilidades de construção do conhecimento.

• A análise, avaliação e discussão dessas análises, não análises e experimentações 

dos facilitadores da pesquisa pelo grupo: é o quinto momento. Nele, o facditador, após ter 

analisado os resultados da fase anterior, devolverá ao grupo o resultado do seu trabalho para 

que este também analise, avalie e faça suas devidas correções. Conforme Gauthier (1999, 

p.48), os facilitadores nunca têm o direito de considerar suas análises e experimentações 

como “a verdade’\ ou o sentido último” das falas e colocações do grupo. A análise e a 

avaliação pelo grupo são realizadas constante mente, durante toda a pesquisa, havendo sempre 

abertura às críticas, novos direcionamentos e experimentações, sendo sugeridas ao mesmo 

tempo, aceitas ou não por membros do grupo- pesquisador.

® A socialização: aparece por último, como o sexto momento da pesquisa 

sociopoética. Nesse momento, todas as decisões devem ser tomadas coletivamente, desde o 

conteúdo a ser publicado, como também a forma de socialização deste conteúdo, se através de 

uma publicação científica, intervenção artística, ou ainda de um movimento de 

institucionalização política. Tudo deve ser democrático e ficar aberto à criatividade do grupo.

A seqüência descrita faz parte do método do grupo-pesquisador, entretanto, 

observamos que ele apresenta certas exigências que devem ser respeitadas por todos os 

participantes da pesquisa: facilitadores da pesquisa e co-pesquisadores. E foram esses seis 

momentos de construção de uma pesquisa sociopoética que procuramos desenvolver ao longo 

de nossa pesquisa, cuidadosamente respeitando o rigor do método e preservando a privacidade 

e o sigilo dos dados produzidos, juntamente com o anonimato dos integrantes do grupo, 

conforme determina a resolução 196/96, sobre as normas de pesquisa envolvendo seres 

humanos.

Ainda imbuídos desta preocupação ética, destacamos alguns pontos que também 

levamos em consideração, tais como o consentimento livre e esclarecido ao sujeito da 
pesquisa ou seu representante legal; a ponderação entre riscos e benefícios; :a garantia de que 

danos previsíveis serão evitados; a metodologia adequada; a proteção da imagem e a não 

estigmatizaçao dos sujeitos da pesquisa, entre outras.

Gostaríamos de deixar claro que em nossa inspiração do método Sociopoético não o 

obedecemos totalmente no que se refere a produção e análises dos dados. Na produção,
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utilizamos técnicas criativas e novas que trabalharam o imaginário do grupo, mas que, talvez, 

não tenha causado tanto estranhamento, gerando novos conceitos. E na análise dos dados 

realizamos apenas uma oficina de discussão dos resultados. Nossa inspiração Sociopoética foi 

através da construção democrática do método grupo-pesquisador.

3.2 Contextualizando o local e os sujeitos da pesquisa

O local escolhido para realização do estudo foi uma unidade pública destinada ao 

atendimento de meninas e meninos em situação de risco. Esta unidade é oriunda do 

desmembramento da antiga FEBEMCE (Fundação de Bem Estar do Menor - Ceará), fazendo 

parte de uma rede de assistência à criança e ao adolescente, composta por três serviços: uma 

escola de ensino fundamental e médio, um abrigo para crianças e adolescentes privados de 

liberdade e que estão sob guarda judicial e outro abrigo para aqueles não privados de 

liberdade.

Escolhemos este último abrigo para realizar nossa pesquisa devido ao fato desse ser 

um serviço que propõe um modelo de atuação, no qual os internos mantêm-se em 

comunicação com outros adolescentes de ambos os sexos, com a família e com a sociedade. 

Outro ponto considerado importante na escolha do grupo trabalhado foi que grande parte 

destes meninos e meninas foi recolhido nas ruas, fazendo uso de substâncias psicoativas, 

geralmente associado à prática de atos de violência, furtos e prostituição, seja dos próprios 

adolescentes, de seus familiares ou de pessoas com quem eles convivem.

O abrigo foi criado em outubro de 1983, sob responsabilidade da extinta Fundação do 

Bem Estar do Menor do Ceará - FEBEMCE que foi extinta através do decreto N° 25.679 de 

29 de novembro de 1.999, e que teve seus efeitos adiados pelo decreto N° 25.704, de 14 de 

dezembro de 1999. Entretanto, conforme decreto N° 25.706, de 15 de dezembro 1999, os 
programas, com seus respectivos projetos, foram mantidos (CEARÁ, 1999),

Atualmente, o abrigo encontra-se vinculado à SETAS/CE - Secretaria do Trabalho e 

Ação Social do Estado do Ceará. Desde sua inauguração, essa instituição passou por diversas 

mudanças e estruturações.



O abrigo tem capacidade máxima para quarenta e cinco adolescentes4 de 12 a 18 anos, 

de ambos os sexos. Consiste num recurso de internação total, para os adolescentes em 

situação de risco pessoal e social, porém, os adolescentes internos não são privados de 

liberdade, tendo acesso à educação formal e ao encontro com seus familiares nos finais de 

semana e feriados.

4 Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. (CEARÁ, 1990; ECA. Título Í-Das disposições Geral, Art. 2°, p.7)

O encaminhamento para o atendimento no Abrigo é viabilizado como medida de 

proteção, em caráter provisório e excepcional, para os adolescentes em situações de risco. A 

instituição raramente recebe menores infratores, ficando a cargo de outros locais, onde 

permanecem em regime de liberdade assistida ou de semi-liberdade.

Os adolescentes permanecem, em média, três ineses no abrigo, podendo ficar mais ou 

menos tempo, dependendo da situação de cada um. Findo o prazo, o mesmo poderá ser 

encaminhado de volta para sua família, parentes mais próximos, ou ainda para outros locais, 

sob a responsabilidade da Subsecretária de Coordenadoria da Proteção Social e Medidas 

Sócio-Educativas do Estado.

No caso de permanência contínua por muito tempo de um adolescente na unidade, a 

equipe técnica tenta resgatar ou preservar os vínculos familiares através de atendimentos 

individuais aos familiares e parentes, por ocasião de suas visitas ao abrigo, além de visitas 

domiciliares realizadas pela equipe.

Os registros da história de vida dos jovens, assim como sua evolução na Instituição, 

são realizados através de anotações da equipe técnica em prontuários individuais, desde o ato 

de sua recepção até o seu desligamento. O jovem é mantido sempre informado acerca das 

providências e decisões tomadas referentes à sua estadia no serviço.

A assistência prestada pelo abrigo compreende: atendimento pedagógico, assistência 

social e atividades esportivas, além de atendimento médico, odontológico e psicológico fora 

do abrigo, em serviços conveniados com o Estado.

A maior parte dos profissionais que atuam no abrigo têm somente escolaridade de 

nível médio, assim distribuídos: instrutor educacional (27); diretor administrativo (1); 

assistente de administração (3); os vigias, motoristas, cozinheiras e pessoal de serviços gerais
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são lotados para todo o complexo5, trabalhando em regime de escala, assim como os 

instrutores educacionais. Somente três profissionais têm formação superior, pedagogo, 

assistente social e educador físico.

5 Esse complexo é composto de um abrigo para meninas privadas de liberdade, um abrigo misto para 
adolescentes não privados de liberdade e uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. Todos são 
interligados através da mesma estrutura física.

A unidade dispõe de normas e rotinas que precisam ser respeitadas pelos internos, 

sendo repassadas, para cada um, no ato de sua recepção. Caso haja desobediência a essas 

regras estabelecidas pela instituição, aplicam-se penas variadas, tais como: deixar de passar o 

final de semana ou feriados com seus familiares ou ainda não participar de atividades 

recreativas como jogos e brincadeiras.

A demanda do abrigo é composta, em sua maioria, por adolescentes recolhidos na rua 

fazendo uso ou traficando drogas, ou ainda pequenos furtos; aqueles que, embora estejam 

inseridos na família, correm risco de vida através de ameaças de outros adolescentes ou 

adultos envolvidos em gangues da própria comunidade, geralmente com disputas associadas a 

drogas; adolescentes recolhidos das ruas ou outros locais onde se prostituem; quando não 

querem viver com seus familiares por problemas de violência doméstica, falta de alimento, 

desentendimentos na família, ou ainda, quando os próprios pais entregam a guarda de seus 

filhos à justiça, por falta de condições para criá-los. Enfim, demanda e motivos é o que não 

falta para a constante lotação desses espaços, sendo serviços com demandas muito 

diversificadas, o que torna mais complexa a abordagem desses adolescentes.

A diversidade de causas que levam esses adolescentes a frequentar um abrigo dessa 

natureza faz-nos perceber a necessidade da inclusão de profissionais competentes, atuando 

interdisciplinariamente na resolução da diversidade e complexidade dos problemas.

Os sujeitos do nosso estudo foram adolescentes de ambos os sexos, vinculados à esta 

unidade pública. O pré-requisito básico para que cada adolescente fizesse parte da pesquisa 

foi aceitar ser membro do grupo-pesquisador. O número de participantes foi definido de 

acordo com a disponibilidade de cada um deles e do interesse em participar da pesquisa. 

Inicialmente, formamos um grupo com 15 adolescentes, sendo que alguns permaneceram até 

o final dos encontros, o utro s não. \:
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3.3 A produção dos dados através de oficinas

As oficinas ocorreram em um espaço do abrigo utilizado para reuniões entre 

funcionários ou outros eventos. A sala era pouco arejada e escura, porém foi o melhor local 

do abrigo que encontramos para nos reunir, visto que o grupo de adolescentes só pode sair 

com autorização dos técnicos do serviço, então preferimos encontrar-nos lá.

Essa sala apresentava-se um pouco isolada do restante dos outros espaços, sem 

barulhos ou outras intervenções do exterior, salvo quando alguém batia na porta, que por sua 

vez ficava fechada a chave. O grupo-pesquisador sempre teve acesso à chave, desde que 

algum co-pesquisador precisasse sair, o que não aconteceu muito.

Além da sala, dispúnhamos de outros recursos como: aparelho de som, quadro de 

escrever, maquina fotográfica e os diversos materiais utilizados em cada oficina(balões, 

canetas, tesouras, cola, tintas, diversos tipos de papéis, lápis de cera, revistas, jornais, vendas 

para os olhos e outros).

Tanto a produção quanto a análise dos dados produzidas pelo grupo-pesquisador 

aconteceram através de oficinas vivenciais, por entendermos que assim possibilitamos a 

construção coletiva do conhecimento.

Said (2001) ressalta que a utilização de técnicas grupais torna os participantes mais 

desinibidos, comunicativos, questionadores, com maior capacidade de reflexão, de tomada de 

decisão, desenvolvendo sua autonomia, auto-cuídado e auto-estima, capacitando-os em 

direção a mudanças consigo mesmos, com os outros e com o meio em que vivem. No entanto, 

defendemos a idéia de que, para que isso realmente ocorra, as técnicas utilizadas e a postura 

do facilitador são fundamentais. Para desenvolver uma postura adequada, muitas vezes, é 

necessário rompermos com algumas implicações que carregamos durante toda a nossa vida.

Araújo et al (1998) destacam que o trabalho através de oficinas favorece a 

investigação, incorporando os significados dos atos e das relações com as estruturas sociais e 

promove o exercício da auto-gestao, incentivando uma atitude participante e mobilizando 

conhecimentos para o alcance de objetivos socialmente significativos.

Quanto ao planejamento da produção de dados optamos por não predeterminar quantas 

oficinas iríamos realizar, tempo de duração e periodicidade de cada uma delas, até porque não 

é nosso intuito, nem do método do grupo-pesquisador, impor algo a ser seguido pelo grupo. 

Esses aspectos devem ser decididos coletivamente, de acordo com a disponibilidade e 
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interesse do grupo, não impedindo que o facilitador exponha sua proposta e faça ponderações 

em relação ao que o grupo traz. E assim ocorreu com o grupo-pesquisador “Meninos do 

Abrigo”.

Após as negociações, resolvemos realizar oito encontros, assim distribuídos:

« Uma oficina de negociação com o grupo-pesquisador,

• quatro oficinas de produção de dados,

® duas de análise de dados,

® uma oficina de restituição dos dados

Cada oficina teve um tempo médio de duas horas e uma periodicidade que foi 

programada de acordo com a disponibilidade do grupo pesquisador. Como temática geradora 

das oficinas resolvemos utilizar cores, pois ao iniciarmos as oficinas de produção, sentimos 

que o grupo se relacionava muito bem com as diversas cores e, a cada encontro, 

constatávamos que através das cores havia melhor fluidez de pensamentos. Resolvemos 

utilizar as cores primárias e secundárias, pois é através delas que surgem as outras, bem como 

a cor luz que é branco.

Retomando a história das cores 6, percebemos que as indagações sobre a relação entre 

estas e os sentimentos humanos é bastante antiga. No século XVIIl, o escritor e pintor alemão 

Johann Woolfgang Goethe, em suas observações, descreveu os efeitos positivos e negativos 

da cor sobre a mente. No século XIX, o cientista Charles Elenry escreveu algo sobre os efeitos 

psicológicos e expressivos da linha e da cor, O pintor holandez Vicent Van Gogh fez 

comentários sobre um de seus trabalhos, tentando expressar as terríveis paixões da 

humanidade através do vermelho e do verde. Mais recentemente, no século XX, a medicina 

moderna continuou interessada no estudo das cores, começando a aprender que a cor faz parte 

de nosso día-a-dia. Porém, há milhares de anos, os orientais já acreditavam nos poderes das 

cores e sua influência sobre o homem.

óTexto elaborado com base na História da teoria da cor. < Disponível cm: http: 
//www. artescores.hpg.ig.com. br/index.htp> acesso em: 17 nov. 2003. Endereço eletrônico

Ainda que, no século XX, o pintor e professor alemão Johannes Itten elaborou uma 

estrela de cores, onde são classificadas em três dimensões: matriz, tom e saturação. As 

matrizes são doze: três primárias, três secundárias e terciárias, que são produzidas pela 
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mistura de cada uma das secundárias com as primárias. Tom é a luminosidade ou 

escurecí mento obtido da mistura de cada matriz com o preto, o qual não é uma cor, mas a 

mistura de todas as cores primárias em proporções exatamente iguais. Saturação é o colorido 

ou a intensidade da cor. A cor perde a intensidade à medida que a misturamos com o branco. 

Diferencia-se cor primária de secundária da seguinte forma: as cores primárias também são 

chamadas de cores puras, poís é a partir delas que todas as cores são formadas, já as 

secundárias são obtidas pela combinação das primárias, duas a duas, em proporções iguais. 

Entre as primárias temos: vermelho magenta, azul ciano e amarelo limão; as secundárias: 

verde, vermelho alaranjado e azul violeta.

Paín e Jarreau (1996) referem que há polêmica na classificação dessas cores, pois há 

correntes que incluem o verde como cor primária. Utilizamos somente as cores primárias azul, 

amarelo e vermelho, a cor secundária, verde, e a cor luz, que é o branco. Não utilizamos o 

preto por este não ser considerado uma cor, mas uma mistura de todos as outras cores.

Por vários momentos, entramos em conflito com à escolha das cores, pois o que nos 

preocupava era a tão talada validação da pesquisa e, até o momento, não existia na literatura 

disponível nenhum relato de experiências de trabalho com cores como temática. Mas, ao 

mesmo tempo nos perguntávamos de que adiantaria estar utilizando um método de pesquisa 

que permitisse criar, inovar e ousar, se nada disso tínhamos coragem de fazer. Resolvemos 
arriscar. Viola7 deu-nos força. Com isso, passamos a pensar de outra forma. Trabalhar com 

um método inspirado na sociopoética, o do grupo-pesquisador, era tudo isso: cores, vida, 

intuição, inovação, criatividade e coragem. Examinando alguns autores que falam sobre cores, 

ficamos mais fortalecidas.

7 Viola c o nome carinhoso com que tratamos Violante Augusta Batista Braga, orientadora deste estudo

Além da realização das oficinas como forma de composição dos dados, utilizamos, 

também, a técnica do 4iDÍário Coletivo da Pesquisa”, citado anteriormente quando 

descrevemos o método do grupo-pesquisador, sendo o mesmo mais uma forma de produção 

de dados. Compreendemos que o diário coletivo da pesquisa lança mão do potencial 

imaginativo do grupo. \,
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3.4 Analisando os dados: uma experiência junto ao grupo-pesquisador

Optamos por realizar a análise dos dados produzidos em dois momentos distintos. O 

primeiro dedica-se à descrição do processo da pesquisa através do método do grupo- 

pesquisador. Essa foi a forma que encontramos de resgatar e valorizar tudo o que foi vivido, 

como também uma oportunidade de demonstrar como se dá a aplicação deste método junto a 

grupos de adolescentes. Entendemos que esta análise apresenta-se como tendo grande 

importância para futuras pesquisas que possam vir a utilizar o método do grupo-pesquisador, 

ou mesmo para pesquisadores que queiram iniciar uma aproximação com a sociopoética.

O segundo momento deu-se através da identificação de categorias empíricas de análise 

a partir da produção do grupo-pesquisador, tendo como referência as categorias utilizadas na 

produção dos dados, que foram as cores vermelho, amarelo, verde, azul e branco. Em seguida, 

ao realizarmos nossa análise dos dados, optamos por adotar um referencial teórico que nos 

possibilitasse iluminar alguns aspectos percebidos no decorrer da pesquisa. Encontramos este 

suporte teórico na Análise Institucional, também chamada Movimento Institucionalista. De 

acordo com Baremblitt (1994, p. 11)

O Movimento Institucionalista é um conjunto heterogêneo, heteroíógico e 
polimorfo de orientação, entre os quais é possível encontrar-se pelo menos 
uma característica comum: sua aspiração a deflagrar, apoiar e aperfeiçoar 
os processos auto - analíticos e autogestivos dos coletivos sociais.

Ao estudarmos o método do grupo-pesquisador, tivemos os primeiros contatos com a 

Análise Institucional. Altoé (1990, p. 13) entende a Análise Institucional como sendo,

o sentido de revelar a transvessalidade da instituição, dos grupos e dos seus 
membros, ou seja, o que determina o funcionamento da instituição. O estudo 
da transversalídade, presente no decorrer de várias etapas, se atualiza e se 
expressa nas práticas Institucionais e pressupõe um sistema de relações 
entre as pessoas, membros da instituição.

No decorrer de nossa pesquisa, fomos percebendo o despontar de dados não esperados, 

mas que na verdade mostravam-se fortemente reveladores dos processos de 

institucionalização a que estavam submetidos os adolescentes do grupo-pesquisador: relações 

de poder muito fortes e implicações que fomos experimentando com relação a isso. Foi assim 

que identificamos na Análise Institucional a ferramenta necessária para que pudéssemos 

analisar os produtos paralelos de nossa pesquisa. Para Petit (2001, p. 126)

a Análise institucional interessa-se por tudo aquilo que a ciência instituída 
considera residual, sem importância, ou até indesejável a sua 
“objetividade", na pesquisa. Nesse sentido, os “achados" não previstos e 
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obtidos pelo próprio processo investigaiivo, embora freqüentemenle 
pareçam fugir ao assunto pesquisado - e, em gerai sejam considerados 
“paralelos”- o são apenas aparentemente. ... com certeza, interferem de 
alguma forma na metodologia adotada e nos decorrentes resultados oficiais.

Então, ao realizar o estudo, visualizamos fatos ou acontecimentos que, segundo Petit 

(2001), podem ser denominados “produtos paralelos de uma pesquisa”. No nosso caso, estes 

produtos foram surgindo durante os trabalhos em grupo e sua revelação se tornou possível 

devido às propostas auto-gestivas do grupo-pesquisador.

A Análise Institucional apresenta-se em nosso estudo através de conceitos que serão 

encontrados no corpo deste relatório. Entre esses conceitos podemos citar:

• Analisador: são acontecimentos que surgem e podem mexer com os dispositivos, a ponto 

de possibilitarem que a instituição seja revelada. Altoé (1990, p. 13) concorda com essa 

afirmação ao ressaltar que a noção de analisador é utilizada enquanto elemento que 

permite a análise e revela a estrutura da instituição.

« Instituição: para a Análise Institucional, instituição não é algo observável, objetivo, como 

um prédio, mas sim uma dinâmica contraditória que se constrói na história ou no tempo. E 

Lourau (1993) cita o tempo como exemplo de instituição: dez anos para a 

institucionalização de crianças deficientes, ou dois mil anos para a institucionalização da 

igreja católica. De certa forma é através dela que surge um movimento (o instituinte), um 

resultado (o instituído) e um processo (a institucionalização). Poderiamos, ainda, defíní-la 

como um conjunto de organizações das relações sociais entre indivíduos, ou de uma forma 

mais clara, normas que regem esta organização. Segundo Altoé (1990, p. 14) precisamos 

levar em consideração ao definir instituição que ela é atravessada por vários níveis 

distintos, o que remete necessariamente ao estudo de sua transversalidade como de seus 

membros, com o objetivo de permitir o acesso ao discurso instituído e ao sistema de 

poder dentro dela.

• Instituinte: para Baremblitt (1994), o instituinte é o processo deflagrado por torças 

produtivo-desejante-revolucionárias que têm como resultado a fundaçãp ou transformação 

de uma instituição. O instituinte pode ser representado por uma pessoa, uma atividade que 

foge à rotina, um acontecimento inesperado, ou seja qualquer fato que venha a romper 

com a ordem instituída. Altoé (1990, p. 15) o define como sendo forças de transformação 

que contestam o instituído e demandam novas normas.
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• Instituído: é o resultado da ação instituinte que quando produzido pela primeira vez, diz- 

se que se fundou uma instituição, O instituído cumpre um papel histórico importante 

porque vigora para ordenar as atividades sociais essenciais para a vida coletiva. Parti que 

os instituídos sejam eficientes devem permanecer abertos às transformações com que o

instituinte acompanha o devir social. Entretanto, é característica intrínseca ao instituído

procurar permanecer estático, reagindo ao novo proporcionado pelo instituinte visando à 

manutenção do siatus quo (Baremblitt, 1994). A luta constante entre instituinte e instituído 

tem como produto a institucionalização.

« Institucionalização: para Lourau (1993,p.l2), a institucionalização é o devir, ct história, 

o produto contraditório do instituinte e do instituído, em luta permanente, em constante 

contradição com as forças de autodissolução. Altoé (1990, p. 15) posiciona-se sobre 

institucionalização como sendo a fase de resolução da contradição inicial - o instituinte 

contra o instituído; e também o reconhecimento das novas normas que emergem.

® Análise da implicação: Lourau (1993, p.36) refere que a análise das implicações é o 

cerne do trabalho sócio-analítico, e não consiste somente em analisar os outros, mas em 

analisar a si mesmo a todo momento. Estas podem ser implicações libídinais (afetos, 

motivações), ideológicas, políticas, materiais, entre outras. O autor ressalta que, ao se 

analisar implicações na pesquisa, procura-se:

não fazer um isolamento entre o ato de pesquisar e o momento em que a a 
pesquisa acontece na construção do conhecimento. Quando falamos em 
implicação na pesquisa, nos referimos ao conjunto de condições da 
pesquisa. Condições inclusive matérias, onde o dinheiro tem uma 
participação tão “econômica” quanto “libidinar (LOUiUCÜ,, 1993, p.16).

Procuramos, ao longo deste trabalho, explicitar as implicações que experimentamos 

durante o processo de pesquisa. Diante disso, Laplantine (.1998, p. 167-168) ressalta que 

...nunca somos testemunhas objetivas observando objetos, e sim sujeitos observando outros 

sujeitos. E ao apagarmos as marcas de nossa implicação pessoal no objeto de estudo é que 

corremos o risco de afastarmo-nos da objetividade.

Entraremos, a seguir, no capítulo de descrição de como ocorreu o processo das 

oficinas através do método do grupo-pesquisador.
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4 O CAMINHO PERCORRIDO: NEM SEMPRE GANHANDO, NEM 

SEMPRE perdendo

Passaremos agora a fazer a descrição do processo vivenciado. Esta análise surge plena 

de fiuidez, sem preocupações com cortes, classificações ou comparações. Entendemos que 

desde a fase de negociação já se evidenciam dados a serem analisados, pois neste momento 

começam a surgir relações de poder, expressões características de ambientes 

institucionalizados, entre outros.

4.1 Negociação do cenário para a produção de dados

O serviço público escolhido encontrava-se ciente de que pretendíamos realizar nossa 

pesquisa lá, porém quando fizemos o primeiro contato, foram-nos dadas poucas informações 

quanto aos objetivos e missão da mesma, faixa etária e seleção de seus usuários, quantidade e 

formação de seus profissionais, ações desenvolvidas, frequência de assistência, entre outros. 

Nesse dia fomos recebidas pela secretária, que nos passou algumas informações gerais, 

alegando que o coordenador, naquele momento, não podería nos receber, que também não 

podería dar informações mais detalhadas sobre a instituição. Fomos orientadas no sentido de 

que só a partir da apresentação e da aprovação do projeto na Secretaria-de Trabalho e Ação 

Social (SETAS) é que a pesquisa seria liberada e teríamos acesso a todas as informações.

Uma série de questões fizeram com que acreditássemos que realmente estávamos no 

caminho certo ao adotar este serviço como local da pesquisa. Entre elas podemos citar a 

exaustiva procura por locais que dispusessem dos sujeitos da pesquisa que viríam compor a 

nossa produção de dados, esses deveríam atender a alguns requisitos. Entre esses, que fosse 

um serviço que prestasse assistência a adolescentes em situação de risco e, principalmente, 

que fossem usuários de droga ou que já tivessem entrado em contato com essas substâncias.

Outro ponto relevante dessa escolha foi o fato desses adolescentes não serem privados 

de liberdade e poderem manter contato com seus familiares e com a sóçiedade e, mesmo 

assím, serem sujeitos institucionalizados.

Outras dificuldades pessoais também marcaram este momento de escolha dentre as 

quais podemos destacar: o fato de ser um local desconhecido, a ausência do profissional de 

enfermagem e a utilização de um método de pesquisa pouco explorado. Porém, associado a 

estes pontos algo nos fortalecia, talvez, a ânsia de ousar e inovar na pesquisa acadêmica e, 
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mais ainda, sabendo que esse método deixava-nos à vontade para lançar mão desses 

dispositivos.

Um outro ponto positivo na escolha do local foi o fato de que, em quase todas os 

serviços visitados, sentimos falta do profissional de enfermagem, ou por não disporem de 

profissionais com essa formação acadêmica ou, ainda, pelo não envolvimento desses na 

promoção, proteção e recuperação da saúde mental de adolescentes em situação de risco, no 

uso e/ou abuso de drogas e outras problemáticas. Este, talvez, seja um dos motivos que mais 

nos impulsionou, estimulando nosso desejo de aprender mais sobre o modo como esses 

adolescentes lidam com a dependência química.

Após a aprovação do projeto de pesquisa pela SETAS retornamos ao abrigo, dessa vez 

equipados de toda a documentação necessária e encaminhada pela pessoa responsável do setor 

de Abrigo e Proteção Social, já disposta a envolver-nos com o local escolhido para ser o 

cenário da pesquisa. Porém, uma surpresa ocorreu. A direção começou a fazer perguntas 

referentes ao projeto, um interesse até então não demonstrado. Enquanto respondíamos às 

perguntas e mostravamos todos os documentos que garantiríam nosso acesso, ela nos 

mostrava diversos artifícios pelos quais não seria viável nosso estudo naquele local. Sentimos 

uma certa desconfiança e receio de sua parte, porém insistimos em nossa permanência. Por 

último, ela alegou faltar autorização do Setor do Abrigo e Proteção Social da SETAS-CE. Os 

documentos de que dispúnhamos não eram suficientes, orientou-nos novamente a procurar o 

responsável na SETAS e lá seríamos melhor orientados quanto à existência de outros 

serviços, que dispusessem de um número maior de pessoas a serem sujeitos de nossa pesquisa 

ou co-pesquisadores.

Naquele momento, eu “abri os pontos1’ e aceitei seus argumentos, disse que procuraria 

novamente a SETAS, mas que certamente voltaria ao serviço, pois àquela “altura do 

campeonato” não havia tempo para mudar, ainda mais, tudo me levava a crer que o local ideal 

seria lá.

Voltei para casa triste e angustiada com o ocorrido, principal mente forque não entendi 

direito o motivo de tantas barreiras e dificuldades impostas. Ingenuidade minha! Sabia e não 

queria enxergar, vendei meus olhos! Mais uma vez a orientadora consolou-nos e acalmou 

nosso coração.

Retornamos a falar com a coordenadora do setor de Abrigo e Proteção Social, a qual 

novamente nos apoiou, referindo sobre a importância da pesquisa e, especificamente, sobre a 
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temática da dependência química para o serviço público em questão. Mais uma vez fomos 

bem recebidas e ela deu "carta branca" para nossa pesquisa, mostrou-se receptiva e disposta a 

ajudar-nos e comprometeu-se a falar com o diretor do abrigo.

Não podemos negar que isso faz parte do processo habitual de pesquisa, refletindo-se 

em crescimento pessoal, espiritual e de construção do conhecimento, como falava o nosso 

imortal compositor e cantor Cazuza: "faz parte do show”. Sem descartarmos o sentimento de 

medo, de não sermos aceitas novamente e de lidarmos com a frustração pelo fato de termos 

incorporado a pesquisa de corpo e alma, não tendo ânimo de reiniciar toda a trajetória 

novamente. Questionei-me sobre o que estava sendo rejeitado, a pesquisa ou o pesquisador, 

ou ambos. Foram momentos angustiantes, mas superados.

Sobre o medo na pesquisa, Gauthier et al (1998, p. 126) refere que:

a angústia, o medo de não saber fazer, de não poder se relacionar de 
maneira conveniente, o medo de si mesmo - do que a pesquisa vai nos 
revelar da nossa intimidade, das nossas ligações com os outros e do que nos 
atravessa - não podem estar ausentes no desenvolvimento da pesquisa.

Retornei à instituição para fechar o contrato de trabalho, com o "pé atrás”, mas, dessa 

vez, fui bem recebida pela direção, a qual nem mesmo quis olhar todos os documentos de 

autorização, mesmo assim, entreguei todos, juntamente com a cópia do projeto de pesquisa. 

Fui apresentada a todos os funcionários do setor administrativo e à equipe técnica, num 

tratamento diferente das outras vezes, o que me deixou feliz, com a sensação de que as coisas 

estavam dando certo. Voltei para casa tranquila e ciente de que na pesquisa acadêmica isso é 

um fato comum.

Em alguns momentos de nossa pesquisa, ao observarmos a dinâmica do abrigo, 

mesmo não fazendo parte dos nossos objetivos, foi impossível fecharmos os olhos e não 

expormos alguns sentimentos e percepções nesse momento final. Não sabemos até que ponto 

essa política das unidades do tipo "abrigo” é eficiente para jovens dependentes químicos, pois 

não visualizamos uma terapêutica eficiente por uma série de motivos, entre eles: não são 

trabalhadas intensamente questões como a reinserção social e familiar, a sqúde mental, auto- 

estima, entre outras dificuldades que o grupo apresenta.

Um dos fatores que podem ter como consequência essa ineficiência na terapêutica é a 

sobrecarga de atividades dos profissionais de nível superior e até de nível médio, devido ao 

pequeno número, como também à falta de profissionais para compor uma equipe 

multiprofissional, entre eles enfermeiro, terapeuta ocupacional e psicólogo.



4.2 As oficinas como dispositivo junto ao grupo - pesquisador Meninos do Abrigo

Neste tópico, descrevemos como se deu a realização das oficinas. Ao todo realizamos 

oito oficinas, sendo que, uma foi destinada à negociação com o grupo - pesquisador, quatro à 

produção dos dados, duas à análise e uma última à restituição dos dados.

Para Oliveira (2000), as oficinas, na realidade, são vivências grupais que permitem a 

seus participantes sentirem-se sujeitos construtores e agentes transformadores, possibilitando 

um fazer educativo, de modo que os trabalhos grupais sejam mais afetivos, participativos e de 

espaço para construção coletiva do conhecimento. Toda essa construção dá-se a partir do 

saber-vida que começa despertando lentamente os sentidos e visualizando o máximo possível 

o cotidiano dos participantes.

As oficinas desenvolveram-se através de uma estrutura própria, obedecendo a uma 

sequência que se repetiu em todos os encontros, como se fosse um ritual. Cada um desses 

encontros teve quatro momentos: o momento inicial ou da acolhida, que chamamos de 

conversa franca; seguido do relaxamento; o terceiro, que podería ser de produção ou de 

análise de dados, de acordo com o objetivo do encontro; e, por último, a avaliação, 

acompanhada de uma dinâmica que motivasse a participação no próximo encontro.

Na conversa franca (Io momento), falavamos e comentávamos as dúvidas dos co~ 

pesquisadores e do próprio facilitador da pesquisa, acertando alguns pontos pendentes, 

retomando-se um pouco as oficinas anteriores. Esse momento servia como uma espécie de 

aquecimento que antecedia o relaxamento (2° momento), o qual foi ocorrendo da forma mais 

natural possível, à medida que sentíamos o grupo. O terceiro (3o momento), de produção ou 

análise dos dados, era realizado através de dispositivos diversos, os quais são descritos ao 

longo deste trabalho. Por último (4o momento), tínhamos o espaço para a motivação, 

geralmente tendo como dispositivos técnicas grupais, com o objetivo de avaliar o encontro e 

motivar os adolescentes para a próxima oficina.

A descrição desse processo de produção dos dados, tem o propósito de retratar o saber 

que o grupo carrega em relação ao tema de pesquisa. Através dessa produção, o grupo 

codificou coletivamente o que estava esparso e sem ordem aparente no dia-a-dia e no 

imaginário de cada um dos membros, analisando, ainda, através de um processo de 

descodificação e distanciamento crítico, os significados deste imaginário. Ou seja, que vozes 

ecoavam no interior de cada um dos membros do grupo - pesquisador.
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Vencidas todas as etapas anteriores, chegamos aos momentos de produção e análise 

dos dados. As oficinas vivenciais mostraram-se um instrumento adequado para criar esse 

espaço de criatividade, onde cada um dos participantes do grupo pesquisador teve vez e voz 

para expressar pensamentos, sentimentos e percepções, não só sobre a temática central, mas, 

também, sobre seu próprio modo de levar a vida.

A riqueza desses encontros é imensurável e adquire dimensões bem particulares, 

embora tenhamos tentado capturar algo de tudo que vivenciamos enquanto facilitadores do 

processo de pesquisa. Tudo que descreveremos a seguir constituirá sempre um recorte do 

vivenciado pelo grupo pesquisador. Mas, nem por isso, perde a sua importância e beleza.

4.2.1 Oficina de negociação com o grupo pesquisador

No dia 9 de abril de 2002, reunimo-nos com os adolescentes que, mais tarde, iriam 

formar o grupo-pesquisador. Para nós, o mais esperado dos momentos, embora, de fato, nós já 

estivéssemos mergulhadas em uma pesquisa que teve como inspiração o método da 

sociopoética. Não havia mais como voltar. Já estava dada a partida.

Sentimentos como medo e angústia invadiam-nos, mas não nos imobilizavam. Talvez 

esses sentimentos estivessem presentes pelo fato da fase de negociação ser uma etapa que 

exige muito do pesquisador, gerando muita ansiedade. Essas reações, certamente, estão 

associadas a esse momento, conforme destacado por Silveira, Martins e Braga (2001), quando 

afirmam que ao se experienciar uma pesquisa sociopoética, não basta que o pesquisador esteja 

interessado em realizar a pesquisa. Antes de tudo, é imprescindível que os prováveis 

componentes do grupo - pesquisador também se interessem por ela, caso contrário o próprio 

problema de pesquisa poderá ser modificado, se não for visto pelo grupo como relevante ou 

interessante para suas vidas. Isso resulta em tensão e mexe com os sentimentos do 

pesquisador, como a necessidade de seduzir e envolver os participantes, medo de não ser 

aceito, o poder que ele tem de exercer enquanto facilitador no desenvolvimento da pesquisa, 

entre outros.

Desse encontro de negociação, participaram vinte e três adolescentes, sendo sete 

meninas e dezesseis meninos. Os presentes apresenta vam-se curiosos com o que viria a ser 

aquele momento, o que ir íamos fazer e por que estávamos ali. Sentimos em alguns deles 
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resistência a participar do encontro, como se estivessem naquele local forçados pela direção 

do abrigo, pois foram liberados de suas atividades de rotina para participar do encontro.

Não era isso que queríamos! Mas talvez para esses adolescentes conviver com essa 

repressão e autoritarismo já fosse algo comum em suas vidas, mas, especiftcamente para mim, 

enquanto pesquisadora, não era, principalmente porque naquele momento eu era adepta de um 

método de pesquisa que vai totalmente contra essa atitude. Ainda era cedo para tirar 

conclusões, mesmo porque não me sentia preparada para isso. Só o tempo se encarregaria de 
realizar tal façanha.

Nesse momento, pensei na proposta central da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, 

que refere a necessidade de romper com a lógica da existência do "'opressor” e do “oprimido”, 

mas não de qualquer jeito, transferindo os poderes do opressor para o oprimido, mas a partir 

de relações que não se alimentem dessas estruturas hierárquicas, desiguais e violentas. Quanto 

a isso Freire (1983, p.30) nos fala que:

d violência dos opressores que os faz lambem desumanizados, não instaura 
uma outra vocação ~ a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser 
menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E 
esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas 
restauradores da humanidade em ambos. E ai está a grande tarefa 
humanista e histórica dos oprimidos - libertar-se a si e aos opressores.

É por isso que defendemos a existência dessa liberdade, mas não de qualquer jeito e é 

aí onde está o segredo, fazer com que essa libertação não seja algo impossível de ser 

realizado.

Uma coisa não podemos negar: eles permaneceram inquietos por todo o encontro e 

visivelmente cheios de energia para liberar. De certa forma, na prática, isso dificultou a 

concentração de cada um, forçando muitos dos instrutores educacionais e técnicos a 

freqüentemente agirem de forma autoritária e repressiva. Principalmente porque muitos desses 

meninos já carregam erroneamente a idéia arraigada de que são adolescentes sem limites e é 

comum a sociedade enxergá-los dessa forma. Ou melhor dizendo, esses adolescentes 

pareciam viver a todo momento e em todo lugar sob a regência da heterogestao, isto é 

"geridos” por “outrem”.

Lourau (1993) mostra-nos que de acordo com a Análise Institucional, na heterogestao, 

o instituído é aceito como natural, como se os homens tivessem uma natureza de escravos, 
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vislumbrando estar sempre submetidos a outros homens, como se estes fossem super-homens, 

passando a impressão de que esses super-homens fossem homens superiores aos outros, 

detendo a propriedade privada da gestão, das coisas, pessoas e do próprio mundo.

Para tentar quebrar um pouco esse clima de dominação, iniciamos o nosso encontro de 

negociação com uma técnica de relaxamento, “Técnica do Andar1’. Nela, todos deveríam 

andar livremente pela sala de pés descalços, compassadamente, ao som da música The Celts 

do CD “Enya The Celts”, tentando ficar bem a vontade. Em seguida, solicitamos que 

continuassem andando lentamente e imaginassem que estivessem em uma galeria de artes e 

voltassem suas visões para essa galeria e apreciassem cada peça artística fixada na parede, 

escolhendo em seguida aquela que tivesse alguma coisa a ver consigo, que lembrasse algo, ou 

simplesmente mais lhe chamasse atenção. Essa galeria de artes foi, então, criada e 

representada por eles através de diversas figuras expostas e fixadas nas paredes da sala de 

oficinas.

Ficou evidente a forma como se comportaram. A técnica, inicialmente, causou 

estranhamento, pois aparentemente esses adolescentes não estavam acostumados com esse 

tipo de vivência. Aquilo não era comum ocorrer no abrigo. Uns riam, outros imitavam os 

colegas, faziam palhaçadas ao examinarem as figuras expostas. Mesmo assim aos poucos 

foram se concentrando e escolhendo sua peça artística.

Posteriormente, após todos escolherem suas figuras, iniciamos nossa apresentação e, 

dos participantes que se envolveram na técnica, como já foi citado, alguns continuaram 

dispersos e isolados, outros com conversas paralelas, ou ainda inquietos querendo sair da sala. 

Alguns deles nem mesmo se apresentaram, mas nós os deixamos totalmente à vontade para se 

apresentarem ou não.

Nesse momento, veio a reflexão de como seria corajoso de nossa parte trabalhar esse 

método de pesquisa com adolescentes. Não porque eles não se enquadrassem, pelo contrário, 

mas pela necessidade que teríamos, mais do que nunca, de sermos perspicazes, realizando um 

trabalho dinâmico, criativo e motivante.

Ao entrar em contato com Jacques Gauthier através de correspondência eletrônica, 

expondo nossas dúvidas sobre esse aspecto, ele nos sugeriu que usássemos danças tranquilas, 

mas essa sua resposta só veio ao final de nossas oficinas. Felizmente já tínhamos criado outras 

formas de relaxar, talvez não tenha sido tão relaxante, porém foram envolventes e motivantes, 

tudo o que precisavamos para atrair e manter o grupo-pesquisador.
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Daí então, ressaltamos a importância do coordenador ou facilitador da pesquisa estar 

aberto a idéias ou opiniões, ser criativo e preparado para planejar as oficinas e lidar com 

algumas situações que poderíam ocorrer no grupo. E foi utilizando a criatividade que fomos 

aos poucos construindo as melhores formas de relaxamento para aqueles adolescentes. Tudo 

aconteceu naturalmente.

Vale ressaltar que, no decorrer dessa apresentação, os adolescentes, frequentemente, 

relacionaram as figuras da galeria com a problemática da violência na atualidade: uma figura 

com rosas é para um dos adolescentes o oposto do que está acontecendo no mundo onde só se 

percebe a violência. A corrupção que ocorre no meio policial foi associada á uma figura de 

pessoas fardadas, que ao invés de proteger a população, comprometem-se com o crime. A 

gravura de um computador é associada à uma instituição que mantém arquivadas todas as 

informações de atos negativos de uma pessoa: uma máquina onde os dados arquivados e que 

podem ser resgatados a fim de incriminá-la .

Isso nos fez refletir o quanto essas questões estão presentes em suas vidas, como esses 

adolescentes tão cedo já convivem com o difícil mundo da violência. Enquanto isso, a 

sociedade, numa atitude hipócrita, continua agindo com atitudes conservadoras e 

segregacionistas, percebendo-os como pessoas de alta periculosidade, esquecendo que muitos 

desses adolescentes são desprovidos de estrutura familiar adequada e saudável, são vítimas da 

desigualdade social, da falta de oportunidade e do descaso do Estado e da sociedade civil.

Continuamos o encontro com a apresentação da nossa proposta de trabalho, 

explicando como seriam essas oficinas, que a temática central inicial seria a dependência 

química, que certamente trabalharíamos algo que tivesse a ver com o cotidiano deles. 

Adiantamos sobre a liberdade de escolha do grupo quanto à nossa temática, horário das 

oficinas, quantidade, periodicidade e que, a partir do momento em que eles aceitassem 

participar da pesquisa, nós formaríamos um grupo.

Foi difícil expor essas idéias aos participantes, devido às conversas paralelas e à 

dispersão. No entanto, pudemos contar com a ajuda do pedagogo do serviçò; o qual frisou que 

a participação deles seria muito importante para nossa pesquisa, mas que também nosso 

trabalho seria de grande relevância para o abrigo e principalmente para eles.

Os participantes fizeram alguns questionamentos, principalmente relativos à 

divulgação das informações, deixando transparecer receio em serem expostos, se esse seria 
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mais um daqueles trabalhos da faculdade, estágio, ou uma atividade para ganhar nota 

(conceito).

Ficamos um pouco confusos com tantas perguntas de uma só vez, todavia frisamos 

que a participação deles seria livre, explicando um pouco sobre a ética profissional na 

pesquisa e, por último, que realmente era um trabalho de pesquisa, que de fato receberiamos 

um conceito. Todas essas informações foram passadas procurando-se atender ao nível de 

apreensão deles.

Ao final, indagamos quem do grupo gostaria de participar da pesquisa. Dos vinte e três 

participantes daquele encontro, quinze concordaram em participar (três meninas e doze 

meninos). Daí em diante, foi só fechar a data e o horário para que acontecesse a primeira 

oficina de produção de dados, ou seja, a primeira aproximação com quem viría a ser o grupo - 

pesquisador.

Como forma de preservar o anonimato dos adolescentes que aceitaram fazer parte do 
grupo - pesquisador, optamos por substituir seus nomes pelos de aves da fauna brasileira8. A 

escolha desses pássaros deve-se ao fato de que o canto de cada um deles expressa uma magia 

contagiante e singela, muito parecida com aquela polifonia do grupo..pesquisador. Exemplos

A pesquisa das aves da fauna brasileira foi descrita no livro de FIUSCl-í, JOHAN DALGAS. Os Doze Cantos 
do Brasil: O folclore de 12 das mais belas aves brasileiras. São Paulo: Pancrom, 2001, 64p.

disso são o chamado dolente do jaó e a mágica melodia do uirapuru. Para nós, eles expressam 

um apelo à consciência de cada um, de cada ser humano, conclamando à luta pela preservação 

do meio ambiente. Enxergamos esses adolescentes como aves de belos cantos, mas que 

também conclamam por atenção, segurança e liberdade. Entendemos, também, que todo esse 

nosso percurso de pesquisa seja comparado a uma imensa viagem e reconhecemos que as aves 

são dotadas do poder de alcançarem grandes vôos.

Desse modo, nosso grupo pesquisador passou a constituir essa pequena fauna, de 

coloridas aves descritas a seguir:

Curió (Oryzoborus angolerisis) - Origem: do grego orysa que é arroz e bonis que 

é comedor. Interpretação: ave que se alimenta de semente e grãos de arroz. 

Pássaro canoro dos mais cobiçados no país, seu canto reproduz uma estrofe 

melodiosa e fluente, destacando-se pelo "canto corrido'’, que é a execução de 

escala musical descendente, sendo única entre os pássaros nacionais. Também 

conhecido como “avinhado”. Vive à beira da mata e pântanos; é muito arisco e 
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aparece quase sempre sozinho. Alimenta-se de sementes de aroeira, navalha-de- 

mico, arroz bravo, capim-marmelada e, de modo geral, de capins que produzem 

sementes; aprecia pequenos insetos. O ninho é feito sem dificuldades, em 

arbustos de pequena altura nas proximidades da água, em forma de tigela, 

estruturado com gravetos e palhinhas, tendo o interior revestido com raízes finas. 

Tem grande senso de posse territorial e dele é vítima: ao tentai' expulsar dos seus 

domínios um chamariz, cai facilmente nas ciladas que lhe são preparadas.

^Asa-branca, “Pombão” (Columbci picazuró)'. do porte do pombo, traço 

doméstico. Lado superior da asa atravessado por uma faixa branca mais visível 

em vôo; semicolar escamoso restrito ao pescoço superior. Anel perioftálmico 
com algum vermelho. Vive nos capões, caatinga. É migratória, como tantas 

outras pombas, estende seus domínios acompanhando os desmatamentos.

AFogo-a pagou (SccirdafeUa Squammata): particularíssíma pela aparência

escamosa. Vive no campo seco, cerrado e jardins. É comum no Brasil Central, 

em São Paulo, sul de Mato Grosso e Paraná. Também conhecido como: 

“Rolínha-carijó, Rola-pedrez; Féliz-cafofo”.

^Quero-quero, “Teteu” (Vanellus chilensis) Origem: do latim vanellus, que é o 

diminutlvo de hélice ou asas de moinho. Interpretação: referência ao modo 
peculiar de bater asas desta espécie. É uma das aves mais estimadas nas fazendas, 

sendo inconfundível pelo topete na nuca e pela base da cauda branca, possuindo, 

no encontro das asas, um esporão vermelho que permanece oculto sob a 

plumagem, sendo exibido a rivais ou inimigos e também durante o vôo. Na 

região Norte, diz-se que "tem sono de téu-téu” quem acorda facilmente, com 

qualquer rumor. Na região Sul é conhecido por “quero-quero”. Considerado o 

guardião das aves, a sentinela dos campos, do riacho, do juncal, da terra, por 

Zorrilha de San Martin, é a ave que dá o alarme, avisando outras aves e animais 

da presença de intrusos. Vive em banhados e pastagens. Adota pianeira de pescar 

semelhante à de certas garças, espantando larvas de insetos e pequenos peixes 

ocultos na lama com a movimentação de um dos pés. Aninha-se em locais secos, 

abrindo uma pequena panela, que adorna com poucas folhas secas. É zeloso com 

seu ninho, defendendo-o de estranhos, quando percebe uma aproximação 

indesejada, afasta-se do local do ninho fazendo grande alarde para despistar o 



intruso. Se a artimanha não se mostra eficaz, não hesita em atacar o invasor com 

seus esporões. Sua alimentação é preferencialmente insetívora.

Bem-te-vi ÇPiíangus sulphuralus) Origem: do latim pitangas, que é derivação do 

nome indígena que é pitanguá e sulphur, que é enxofre. Interpretação: alusão ao 

colorido amarelo do ventre desta espécie. Sendo um dos pássaros mais belos e 

vistosos da América do Sul, o nome pelo qual é popularmente conhecido provém 

das três notas do seu canto, que parece dizer “bem-te-vi”. Aos ouvidos dos tupis, 

“suava nei-nei”, mas para os guaranis era possível distinguir a frase “pitanguá”. 

Pode ser encontrado em quase todas as regiões do Brasil. Geralmente voa em 

grupos e não migra no inverno. Vive nas matas, campos, em pequenos bosques e 

até nas cidades, onde prefere as áreas arborizadas. Alimenta-se principalmente de 

insetos, devorando também lagartos, pequenas cobras, rãs, camundongos e 

peixes, não deixando escapar nem mesmo filhotes de outros pássaros. Entre os de 

seu bando reina a cordialidade, passando o dia em brincadeiras entremeadas de 

gritos. O bem-te-vi é uma das poucas aves brasileiras que se adaptou 

per feitamente ao ambiente das cidades, por ser um apreciador das frutas da 

Magnólia Amarela (originária do Himalaia-Asia).

^Tucano (Ramphastosdicolorus) Origem: do grego ramphastos, que é “bico 

grande” e do latim dicotorus, que é de duas cores. Interpretação: referencia as 

características do bico desta espécie. Enquadra-se no rol das aves tipicamente 

ornamentais do Brasil. Alimenta-se basicamente de frutas, estando entre os 

grande distribuidores de sementes. Tem hábito de cuspir os caroços. Aprecia 

semente de bicuíbas e caneleiras, mirtáceas, frutos de palmito doce, goiabeira, 

jacatirá, cabuçú, morototó, sucurubeiro e figueira-branca. Salteador de ninhos, é 

o flagelo das pequenas aves. Também caça pequenos ratos. Essa ave voa menos 

do que pula: aos saltos, pequenos bandos percorrem o alto da mata, passando de 

um galho a outro, apanhando suas “guloseimas”. Para dormir* enfia a cabeça em 

baixo da asa e dobra a calda inteiramente para frente, de modo que esta repousa 

sobre as costas. É inteligente, atento, previdente, mas também manhoso e 

briguento.

'Waó (Crypture/Jus undulatus) Origem: do grego cryptos, que é escondido, ura que 

é calda e do latim undulalus, que é onda. Interpretação: ave que tem a calda 
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escondida. Seu nome na interpretação indígena, é onomatopaico. Vivendo em 

formações secas e ralas, a defesa do jaó consiste no mimetismo da plumagem 

cinzenta, que o confunde com a vegetação agreste. Sua ninhada, que é posta no 

chão, consiste de quatro ovos. Alimenta-se de bagas, frutas caídas como 

merindibas e coqninhos de palmito, sementes e, raramente, insetos - pequenos 

artrópodes e moluscos, que descobre sob folhas, revirando-as com o bico, nunca 

ciscando com os pés. Dentre as aves de pio é a mais confiada e menos cautelosa.

^Curiango “bacurcd” (Nyctidromus aubicolis) Origem: do grego nycti, que é “da 

noite’’, dromus, que é quem anda, aubi, que é branco e codis, que é colar. 

Interpretação: ave de colar branco que aparece à noite. Algumas espécies 

preferem os cerrados e outras frequentam os limites das densas florestas. 

Conhecido por “bacural” (nome dado aos profissionais que trabalham no período 

noturno, tais como motoristas de ônibus ou de taxis, vigias e plantonistas), 

“curiavo” ou “mede-léguas”. Este último nome veio pelo costume de acompanhar 

o viajante, parecendo guiá-lo, ao conservar-se sempre alguns passos à sua frente. 

Também chamado de engole-vento, pelo hábito que possui de voar com o bico 

aberto a caça de insetos. Sendo um ave de costumes estranhos, durante o dia 

permanece em cerrados, onde se esconde sob a vegetação rasteira. A semelhança 

entre a sua plumagem escura e a cor das folhas secas é tão grande que o torna 

virtualmente invisível. O curiango começa suas atividades ao escurecer, quando o 

seu canto melancólico anuncia o pôr-do-sol. De plumagem mole, como as 

corujas, tem vôo silencioso. Sua alimentação é exclusivamente insetívora. A 

noite, abre o bico largo atraindo grande quantidade destes, que são engolidos 

rapidamente. Seu ninho é feito na capoeira, ao pé de uma árvore, pousando seus 

dois ovos, sem preparo, na terra, numa ligeira escavação.

fo Sabiá laranjeira (Turdus rufiventris) Origem: turdus referencia a espécie européia 

tordo e do latim rufiventris, que é ventre avermelhado/rmvo. Interpretação: 

observação da coloração da espécie. Recebe o nome de sabiá pitanga, pelo 

colorido vermelho-ferrugem do peito e da barriga, sendo a espécie mais 

conhecida no sudeste brasileiro. É mais comumente encontrado em pomares, 

capões de mato e florestas já devastadas, aconc.hegam-se ao convívio humano, 

frequentando os gramados das fazendas. De alimentação mista, consome vermes 
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e insetos nos bosques e florestas, podendo ser encontrado caminhando pelos 

quintais, nutrlndo-se de pequenos frutos. Aprecia minhocas, as quais tem um tino 

admirável para localizar. Come bagas moles das mirtáceas, pitangas e frutos de 

aroeira, caneíeira, candiuva, palmito doce, copaíba ou pau-de-óleo, catororoca, 

turuma, bananeira, figueira, amoreira, mamoeiro, goiabeira, cajueiro, ameixa 

amarela, sementes de magnólia e laranja, cuja casca perfura para atingir sua 

polpa açucarada.

^Pintassilgo (Carduelis magellanicus) Origem: do latim carduelis, que é o nome 

dado ao pintassilgo europeu e magellanicus que se refere ao Eistreito de 

Magalhães, na Argentina, onde existe em grande quantidade. Habitante das 

regiões de pinheirais do Sul é visto nos meses de maio a agosto, nos campos, 

onde fica à procura de sementes. No restante do ano, vai para os cerrados que 

contêm pinheiros, já que demonstra predileção por esta árvore. Apresenta voo 

curto, ondulado e rápido, diferindo o macho da fêmea por ter uma espécie de 

carapuça negra na cabeça e no pescoço. Sua alimentação é mista, dando 

preferência às sementes de gramíneas e pequenos insetos, chegando a buscá-los 

até na corolas das flores. Possui bico cônico e forte que tanto tritura as sementes 

como serve para caçar pequenos artrópodes. O ninho, com feitio de tigela, 

encontra-se nos pinheiros ou arbustos, nas copas das árvores e não é feito com 

muito capricho. É de porte pequeno, do tamanho de um coleirlnha, sendo um 

pássaro canoro muito apreciado.

A Galo-da-Campina (Paroaria dominicana) Origem: do tupi paroara, que é o nome 

indígena da espécie e dominicana, que se refere à ordem dos dominicanos. 

Interpretação: alusão às roupas usadas pelos frades dominicanos. Fazem juz à 

denominação de “galo”, os machos, que na época do acasalamento, de setembro a 

dezembro, brigam entre si utilizando as unhas e o bico, maltratando-se até que o 

mais fraco se dê por vencido e fuja. O vencedor, subindo num galho alto, levanta 

a linda crista, entoando seu hino. Seu canto só é ouvido na época da procriação, 

nas primeiras horas da manhã. Ocorre no nordeste do Brasil, sendo um dos 

pássaros típicos desta região. Vive na mata baixa e bem ensolarada caatinga, 

onde às vezes é o pássaro mais abundante. Alimenta-se de grãos e sementes de 

árvores, alguns frutos e insetos, sendo que saltita e anda pelo solo para comer.
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^Jurava (Mo mo t os mo mo tá) Origem: do grego e derivação do nome mexicano 

dado para espécie Anotinot”, onomatopéia. A cauda longa com trecho desprovido 

de penas é sua característica marcante. Enche a floresta com seu brado baixo e 

melodioso, geralmente de madrugada - antes do clarear do dia - e ao entardecer. 

Vive em casais ou solitária. Cava galerias em barrancos de 50 centímetros a dois 
metros de comprimento, onde nidifica. Às vezes, aproveita-se de buracos feito 

por outros animais. Acompanha os deslocamentos das formigas-de-correição, 

capturando os animais afugentados por elas, desde besouros, centopéias e 

lagartas até pequenos roedores e lagartixas. Come artrópodes que pousam sobre 

tolhas e galhos e apanham borboletas.

Uirapuru (Cyphorhinus modulator) Origem: do grego Kuphos, que é curvo e 

rhinus, que é nariz e do latim, modulator que é músico. Interpretação: descrição 

do formato do bico, cuja parte superior é mais grossa e curva, e de sua habilidade 

musical. Seu canto pode lembrar o afinar dos instrumentos antes de uma sessão 

musical. Habita o extrato inferior da mata, vivendo aos casais, em pequenos 

bandos. Seu canto é uma expressão delicada, imitando os sons de uma flauta, 

repetidamente, como uma caixinha de música.

A Corro pião (Icterus jamacaii) Origem indígena: icterus, que é amarelo e j amai cai i, 

que é o nome indígena dado a pequena ave preta e amarela. É o ornamento mais 

típico da caatinga e das zonas descampadas secas. Em liberdade, alimenta-se de 

insetos dos campos e cerrados, chega a viver até 23 anos.

Uma vez realizada a negociação e feito o contato com os adolescentes que 

formaram o grupo - pesquisador, partimos para a execução das oficinas. Foi através delas que 

realizamos a produção e análise dos dados de nossa pesquisa, tornando-se um espaço fértil de 

criatividade e expressão de sentimentos.

4.2,2 A primeira oficina de produção - a escolha do tema gerador
. . . . . 3'Embora ja tivéssemos tido um primeiro encontro com quem viriã a ser o grupo - 

pesquisador, optamos em oficializar a formação do mesmo apenas no nosso segundo 

encontro, realizado em 17/04/2002, conforme combinado. Dos quinze adolescentes que 

aceitaram participar das oficinas, somente nove estavam presentes e, desses, dois eram 

novatos no abrigo e não participaram do primeiro encontro. Não tomamos essa presença 

reduzida como algo negativo, pois, desde o início, uma das maiores dificuldades foi 
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consolidar um horário no qual fosse possível reunir o grupo, sem interferir em suas atividades 

(escola formal, atendimento de saúde, esportes e outros). Justamente no dia combinado, parte 

dos adolescentes que se comprometeram a participar foram encaminhados para serem 

atendidos pelo serviço odontológico que funciona fora da instituição. Esse fato nos 

incomodou, fazendo pensar que o compromisso do serviço não era aquele expresso 

anteriormente, quando ressaltaram a importância da pesquisa para o grupo. Desencontros 

deste tipo aconteceram em outros momentos.

Outro aspecto que gostaríamos de frisar, refere-se à rotatividade de adolescentes na 

casa. Esses, na maioria das vezes, são transferidos para outros locais, enviados para seus 

estados de origem, no caso de meninas e meninos que são recolhidos nas ruas ou em locais 

onde se pratica exploração sexual de menores, ou ainda, de volta para suas famílias. Com essa 

rotatividade, foi impossível continuarmos com algumas pessoas do início ao final da 

existência do grupo - pesquisador. Essa rotatividade foi algo que sempre nos incomodou, no 

início da produção de dados, pois dava a impressão de que o grupo estava sempre em 

processo de formação. Talvez pela nossa imaturidade neste modo de pesquisa, mas o tempo 

foi passando e, aos poucos, fomos aprendendo, amadurecendo.

Nesse primeiro encontro com o grupo, fizemos a apresentação dos objetivos do 

trabalho, através de uma ligeira explanação da nossa proposta temática, reforçando, também, 

a idéia de que o trabalho seria desenvolvido através de oficinas, e de que formaríamos o 

grupo-pesquisador, onde eles seriam os co-pesquisadores e nós atuaríamos como facilitadores 

da pesquisa ou pesquisadoras oficiais. Reforçamos, também, a necessidade de se preservar 

certos aspectos éticos na pesquisa, que garantiriamos o anonimato do grupo e, por fim, eles 

permitiram o registro de nossas produções e análises através de fotos e gravações, além de 

outros tipos de produções.

Com relação ao diário coletivo de pesquisa, ou diário intinerante, explicitamos sua 

utilidade e de que forma eles poderíam se expressar, não necessitando de identificação. 

Propusemos que há cada semana uma pessoa poder ia ficar responsável pelo mesmo, 

guardando-o no abrigo, porém o grupo reagiu negativamente, sugerindo que o diário deveria 

ficar guardado conosco. Para eles, o fato de o diário ficar em nosso poder, garantia sua 

proteção e eliminaria o risco de ser violado pelos colegas ou por funcionários do abrigo. 

Entendemos que toda essa preocupação justificava-se pela rigidez do instituído num tipo de 

estrutura como essa.
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Passado esse momento, foi realizada a técnica “Desco atração” descrita em BRASIL 

(1997). Embora não tivesse a função de relaxar, utilizamos a técnica com o intuito de 

proporcionar a liberação de energia e ansiedade que o grupo demonstrava. Lançamos um 

desafio para o grupo: "queremos ver quem acompanha o ritmo’’, eles deveríam dançar ao som 

de vários ritmos musicais (forró, rap, valsa, pagode, instrumental, rock e axé). A participação 

foi quase geral. Apenas dois co-pesquisadores não se envolveram por inteiro nessa técnica, 

ficaram meio tímidos, encostados na parede, ou tentando mudar de posição pela sala, como 

quem não quisesse ser observado pela sua inércia, ou ainda, tentando quebrar aquela timidez 

que os impedia de entrar na desordem dos outros. Dançando, envolvidos pelo embalo das 

músicas, os outros participantes empurravam-se, xingavam-se, mas sorriam facilmente. O 

inédito do momento era expresso em seus comportamentos e reações.

O momento foi de empolgação e muito movimento, liberador de energias físicas e 

emocionais. Ao final, seus corpos transpiravam muito e o sentimento de leveza parecia ter 

tomado conta do grupo. A sensualidade de seus corpos fluiu através das danças, traduzida em 

movimentos insinuantes e coreografias que valorizavam partes de seus corpos, como o 

remelexo da cintura, o rebolado das meninas e o movimento firme dos ombros dos meninos.

A música ainda fez aflorar expressões de sexualidade em alguns deles, fazendo-os 

aproximarem-se uns dos outros e dançarem “coladinhos” (meninos e meninas). Ao final, 

pediram que trouxesse mais músicas românticas para nossas atividades. Aquilo, de certa 

forma, incomodou-nos. Primeiramente, pelo medo que sentimos de acabar desviando o tema 

da pesquisa. Devemos confessar que, apesar de nos propormos a trabalhar tendo como 

inspiração o método da sociopoética, através do grupo-pesquisador, que permite ao grupo 

interferir na escolha do tema, não é nada fácil abrir mão dos nosso desejos. Em segundo lugar, 

achamos que a temática “sexualidade” não era algo que nos deixasse muito à vontade, talvez 

pelo pequeno preparo para lidar com estas questões, ou quem sabe outras implicações que 

certamente nos acompanham numa sociedade que nos ensina o sexo como tabu. Acabamos 

desviando as discussões de volta para a temática das drogas, embora estejamos cientes dos 

prejuízos que isso podería acarretar. De qualquer forma, não nos sentimos seguras para 

aprofundar esta questão. Outros sentimentos que vieram à tona na técnica foram a liberdade, o 

romantismo, a curiosidade, a ansiedade e até a revolta.

Em seguida, mais descontraídos e menos ansiosos, pedimos que o grupo pensasse a 

partir da seguinte frase: o que pinta para mim quando penso na palavra droga? Para a 
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exposição do pensamento dos participantes foi utilizada a técnica “Oficina de Sucatas'1, onde 

eles foram orientados a utilizar os diversos materiais (linhas, tintas guache, pincéis, lápis de 

cera e de cores, revistas, jornais, grãos, cola, tesoura, algodão, pedaços de madeira, fitas 

coloridas e outros), dispostos no centro da sala, expressando livremente sua imaginação 

através de produção plástica. Essa técnica teve como objetivo a escolha do tema gerador do 

grupo-pesquisador através da ''Oficina de Sucatas'5.

Em seus desenhos houve uma diversidade de idéias, como: espiritualidade, violência, 

morte, prazer, preconceito, repressão e mídia.

Gostaríamos de ressaltar que as revistas e jornais utilizados impossibilitaram uma 

completa expressão da criatividade, por que algumas figuras e reportagens contidas nestes, 

induziram suas idéias, através de conceitos pré-formados, como: “droga mata”, “droga é 

ruim’'.

A mídia influenciou bastante nas produções destes adolescentes, pois alguns 

aproveitaram fatos de repercussões nacional, com pessoas famosas, para expressarem suas 

idéias ao pensarem na palavra droga. Estes fatos estavam sendo notificados nestas revistas. 

Diante deste aspecto, ressaltamos que trabalhar técnicas que utilizem recortes de revistas ou 

jornais não causam tanto efeito na expressão da criatividade, imaginação e autenticidade. 

Mesmo assim, foi a partir desses desenhos que o grupo-pesquisador começou a trabalhar na 

escolha do tema-gerador do nosso estudo. Vejamos a figura a seguir:

Figura 1 - Desenhos produzidos na primeira oficina de produção dos dados - 
Técnica “ Oficinas de Sucatas”
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Inicialmente eles pareciam não querer envolvimento com a atividade, achamos que 

houve estranhamento com o material a ser utilizado, por mais simples que parecesse. Aos 

poucos foram se acostumando com aquela liberdade de criar. Na realidade, esses jovens não 

estavam acostumados com essa liberdade de expressão e escolha. No abrigo, suas atividades 

são pré-determinadas, como também dia, hora e local.

Houve resistência de alguns adolescentes em fazer essa construção individual. 

Sentimos que eles não queriam se expor, ou mesmo que a temática os incomodava. Porém, 

com o andamento da técnica, eles foram se libertando e iniciando suas produções. A sala ficou 

por vários minutos silenciosa, todos calmos e introvertidos.

Através da produção e da fala dos integrantes do grupo-pesquisador, expressando suas 

percepções sobre a temática, foi possível fazermos alguns recortes e tirar nosso tema central.

Muitos não se posicionaram falando sobre suas produções. A dificuldade de 

expressão, talvez tenha sua origem no medo de ser vítima de preconceito e repressão, 

agravando-se pelo fato de estar institucionalizado e isso poder resultar em punição ao revelar- 

se.

Individualmente, alguns adolescentes falaram o significado de suas produções, 

vejamos a seguir o Curió deixando claro que a droga causa prazer.

Quando eu penso em droga, me da vontade de usar...
(Curió)

Outro aspecto presente em suas falas é a associação que fazem entre uso de drogas, 

violência e morte, apelando para o místico e a espiritualidade, como forma de ter forças e não 

entrar ou mesmo conseguir sair do vício. Quero-quero “Tetéu” construiu uma gravura onde 

apareciam pessoas usando drogas e afirmou:

Eu quis Jazer isso no sentido de dizer como ela pode, não só, matar como 
deixar a pessoa doente... Na minha cabeça quando fala-.a palavra droga, é 
tudo desgraça, desabandono, porque o adolescente quando é criança tem 
apoio, mas depois de adulto, aí pronto, não tem apoio de família nenhum. 
Mas, depois que a pessoa se acostuma, não tem como largar, só se for 
internado... eu Já fui colocado à força para utilizar esse tipo de droga, mas 
com ajuda de Deus eu não consegui chegar a esse ponto porque a droga não 
só mata, como adoece, mas também influencia ao roubo, ao estupro e outras 
coisa, Que esse roubo e esse estupro transforma a vida da pessoa numa 
desgraça, né. /I pessoa pode ser presa, ser morto... (Quero-quero “Teteu”)

O Bem-te-vi caracteriza, na sua produção, a imagem de uma igreja e afirma sobre ela: 
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Eu penso em ir à igreja quando imagino em usar a droga, d igreja é um 
negócio que a gente passa nela e evita tudo, evita usar droga, evita beber, 
evita roubar. (Bem-te-vi)

0 Tucano refere-se à violência com um desenho onde um sujeito espanca outro com 

uma criança ao lado:

O menino vinha da escola, aí ele pegou o menino e espancou. (Tucano)
Em suas produções, o grupo não só faz referência as consequências do uso de drogas, 

mas também às causas que levam ao consumo, destacando a busca pela paz da coletividade e 

a desigualdade social. Jaó desenha um coração chorando e afirma:

... eu acho que quando uma pessoa que não usa droga vê outra pessoa que 
usa, usando ou fazendo um bocado de. tipo de coisa que não leva a nada, o 
coração fica muito triste... chorando (Jaó).

O Curíango desenhou uma casa com uma família e falou sobre a falta que isso faz às 

pessoas que vivem na rua usando drogas:

... quando eu passo vejo os meninas cheirando loló, cola, me dá uma 
tristeza... Se eu fosse rica mesmo, eu tirava todas as crianças do meio da rua 
e também se eu fosse mágica fazia desaparecer bebida, droga, tudo; 
violência ... é muito ruim a pessoa viver sofrendo no meio da rua, no 
mundo... (Curiango).

Utilizar a categorizaçao de falas para a análise dos dados nos foi útil para dar uma 

noção da multidiversidade de associações à palavra droga, como também trazer a 

complexidade do assunto.

Com base nas produções plásticas realizadas e suas exposições orais referentes às 

mesmas, observamos a presença marcante de aspectos como violência, morte, prazer, 

exclusão, relações sociais (familiares) e fé, associados ao uso de drogas. Mesmo assim, 

saímos confusos quanto ao tema gerador, pois ao terminar o encontro foi que percebemos a 

diversidade de idéias e opiniões sobre a temática, permeadas de subjetividade. Pensamos, 

como diz o escritor Carlos Drummond de Andrade, em um de seus versos: E agora, José?

Embora tenhamos percebido o tema central de pesquisa em evidência, ainda era cedo 

para fechá-lo. Na verdade, não havíamos o que temer, já que nosso probleiqa de pesquisa a ser 

investigado eram os sentimentos de adolescentes perante o uso e abuso de drogas psicoativas, 

e todas aquelas categorias conceituais estavam intimamente relacionadas.



4.2.3 A Segunda oficina de produção Drogas: relação de prazer e violência

Iniciamos o día com o momento da acolhida. “Conversa Franca'7, onde antecipamos ao 

grupo que retomaríamos novamente as produções da “Oficina de Sucatas”, realizadas no 

encontro passado. O objetivo dessa atividade era fechar o tema gerador.

Estavam todos eufóricos e ansiosos por mais um dia de encontro. Inclusive nessas 

primeiras oficinas os co-pesquisadores estavam tão curiosos que perguntavam constantemente 

qual seria nossa próxima atividade, o que faríamos, e como e quando seriam os próximos 

encontros. Era como se aquilo tudo que viviam fosse acabar a qualquer momento e eles 

tivessem que aproveitar o máximo.

Por mais que a primeira oficina tivesse revelado muitas coisas relacionadas à 

percepção dos adolescentes sobre as drogas, na condição de facilitadora da pesquisa ainda não 

tinha certeza da real definição do tema-gerador. Talvez isso acontecesse por se tratar de algo 

tão democrático e de tamanha importância para a pesquisa que utiliza o método do grupo- 

pesquisador, sendo essa fase de negociação aquela que exige muito do pesquisador- 

facilitador.

Entendemos que, talvez, esse seja um dos maiores desafios da pesquisa que utiliza ou 

se inspira no método Sociopoético, pois nem sempre os pesquisadores estão dispostos a 

mudar seus problemas de pesquisa, pois, na realidade, o nosso desejo em pesquisar uma 

problemática qualquer está ligado também às nossas implicações políticas, libidinaís, 

materiais, emocionais e outras de ordem técnica e burocrática. De acordo com Lourau (1993, 

p.17), essas implicações são um fato na pesquisa, destacando:

as implicações políticas e libidinais, e é claro, materiais (financeiras) são 
uma realidade no alo científico. Isso não é nenhuma abstração inventada 
pela análise institucional. Pensa que tais implicações sempre fazem parte do 
processo de pesquisa, conforme o conhecemos, por mais difícil que seja 
analisá-las.

Nesse dia, estavam presentes dez co-pesquisadores e achamos por bem iniciar os 

nossos trabalhos retomando as mesmas produções plásticas realizadas na òficina do encontro 

passado, através da técnica “oficina de sucatas” . Para isso, iniciamos nossas atividades com 

outra técnica, "O Vampiro de Estrasburgo” (BOAL, 1998), tendo como finalidade extravasar 

a ansiedade e tensão do grupo com gritos e risadas. Escolhemos um vampiro através de 

sorteio. Todos deveríam andar pela sala, inclusive o vampiro, de olhos vendados. O vampiro 

procuraria atacar pessoas apertando-lhes o pescoço e quem fosse atacado passaria a ser 
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vampiro também. Em determinado momento, quando já estavam envolvidos e misturados, a 

técnica foi interrompida, solicitamos que eles parassem onde estivessem. Formamos duplas 

com aqueles integrantes corporalmente mais próximos uns dos outros, após a parada essas 

duplas deveríam escolher uma produção da técnica “Oficina de Sucatas'’, que não fosse de 

nenhum de seus integrantes e analisadas, apresentando para o restante o que aquela produção 

significava, ou seja, que impressão trazia para a dupla. O resultado dessas análises está 

ilustrado nas falas abaixo, as quais são referentes às produções da “oficina de sucatas” .

Sabiá-Iaranjesra e Tucano reportam-se a um desenho de uma pessoa fumando um 

cigarro e tendo ao redor dele vários outros tipos de drogas. Em uma de suas mãos tinha uma 

faca, na outra um revólver apontando para uma pessoa que está cheirando um tipo de droga 

vulgarmente chamada de “loló A dupla se expressa:’

O rapaz tá falando aqui de droga. Eu não tenho nada a declarar não, eu só 
falo na frente do Juiz. Mulher aqui é droga, é maconhinha, tem aranha, tem 
a pedra... que eu dou o maior valor também... Fica muito doido aqui, dá um 
puxo no bagulho, em baixo da rodoviária, ... tem muita droga no mundo, tem 
a cocaína, tem aranha, tem a pedra, cocaína já usei também; tem muito 
vagabundo também; tem muita violência... (Sabiá-laranjeira e Tucano)

Pintassilgo e Currupião falam de um desenho onde a violência está expressa através 

de recortes de revista de uma pessoa do meio artístico que usava drogas espancando outra 

pessoa que está com uma criança ao lado, e muitas cenas de violência ao lado, inclusive a 

figura de um homem armado de metralhadora:

Ela está chorando, perdeu afilha no meio da rua. ... Tem um fumando 
charuto e outro sendo assaltado com uma metralhadora e outro apontando 
um revólver. Um assassino de vagabundo de roubo de cargas. (Pintassilgo e 
Currupião)

Bem-te-vi e Jaó referem-se a um desenho de uma paisagem de um mar azul e 

bastantes nuvens iluminados pela luz solar, com as palavras “paz” em azul claro e 

"prosperidade" em azul escuro escritas, e, em seguida, compararam com outro desenho que 

tinha escrito o nome, “droga”, de vermelho.

Quem fez isso aqui foi pensando na paz; colocou o notpe da paz aqui, fez o 
sol, as nuvens, a praia. Quem fez isso aqui pensou bem! Melhor do que esse 
daqui que botou o nome droga, gosta de fumar maconha.,, (Bem-te-vi eJaó)

Quero-quero “Teteu” e Curíango falam sobre uma figura onde há muitas cenas de 

violência e pessoas feridas. A dupla faz alusão à violência de rua.
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A gente fica dragado, aí o cara lá na parada de ônibus, aí chega um 
gay, só porque o cara tá usando um papelzínho, aí violenta muito, aí 
aconteceu comigo, já tive muito na rua, já quebrei meu braço na rua 
também... (Quero-quero “Teteu”e Curiango)

Gído-da-campina e Juruva escolheram uma gravura onde apareciam pessoas usando 

drogas e vários outros riscos, entre eles a palavra morte, e afirmaram:

É um cara fumando droga... (Galo-da-campina e Jurava),

Após esse momento, o grupo-pesquisador escolheu o seguinte tema gerador para nossa 

pesquisa: “Drogas ~~ relação de prazer e violência”. Segundo o grupo, essa escolha foi feita 

devido ao fato de que durante estes dois encontros, o prazer e a violência foram aspectos 

ligados às drogas que estiveram muito presentes nas falas, atitudes e, principalmente, em suas 

produções plásticas.

Após ter decidido pesquisar esse tema, o grupo apresentou-se mais envolvido com o 

estudo, passando a impressão de que após o fechamento do tema gerador, seus integrantes 

sentiram-se ainda mais responsáveis por todos os encontros. E isso foi transparecendo a cada 

dia, pois, inicialmente, o grupo, que se mostrava tão disperso, foi evidenciando aos poucos 

uma maior cooperação.

Dando continuidade à oficina com o objetivo de promover a integração, aquecimento e 

descontraçao do grupo, o que, até então, achavamos não ter atingido, realizamos a técnica, 

“Balão no Pé” (BRASIL, 1997), na qual todos deveríam inflar o balão e amarrar com um 

cordão no tornozelo direito, em seguida dançarem ao som de uma música alegre e, quando 

parasse a música, poderíam estourar os balões dos outros.

O prazer e a violência corporal estiveram presentes durante toda a técnica, 

representados pelo empurra-empurra de seus corpos, risos, desordens pela sala, mensagens 

não atendidas, balões estourados antes do tempo. Enfim, deixamos que eles vivenciassem 

aquele momento do jeito deles.

Na realidade, percebemos que eles têm dificuldades em lidar com a liberdade, ou 

melhor dizendo, muitas vezes não sabem conviver com situações em què-'podem realmente 

decidir, optar, discordar ou aceitar alguma coisa pelas suas próprias mentes e corpos, sem ter 

que ficar calados, sob pena do abuso de poder, dos técnicos do serviço ou instrutores 

educacionais. Sentíamos que precisavam aprender a ter liberdade, pois estavam contaminados 

pela privação e repressão constantes.
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Entendemos que podem surgir fatos como esses, pois a liberdade de expressão, a qual 

eles têm direito, é vivida por todos com muita intensidade e isso, muitas vezes, é visto por 

todos nós como desvio de conduta. Enquanto que, na realidade, são apenas as vozes interiores 

de cada um daqueles adolescentes, ecoando verdades cheias de subjetividade que parecem 

estranhas, um momento de transgressão do instituído, por menor que seja.

O fato é que essas oficinas mostraram-se um espaço fértil para trabalhar com esses 

adolescentes, produzindo conhecimentos e abrindo portas para nós pesquisadores e também 

para o grupo pesquisador. Porém, embora o método expresse que não é nossa função intervir, 

achamos isso praticamente inviável, pois com o andamento do processo, o crescimento e 

coesão do grupo, é impossível negarmos que pesquisas que utilizem o método do grupo- 

pesquisador com adolescentes não propiciem intervenções com prováveis transformações.

Ao terminar a técnica, “Balão no Pé”, com os adolescentes, eles estavam mais calmos 

e tranquilos. Pedimos que formassem dupla com quem eles tivessem maior intimidade e cada 

um fizesse uma escultura com o corpo do colega, pensando em nosso tema de pesquisa: 

Drogas: relação de prazer e violência. Seqiiencialmente, cada um explicaria o motivo daquela 

expressão. A ação era repetida com os outros membros da equipe. Essa “Técnica da Estátua”, 

permitiu a criação, através de seus corpos, com posições, gestos e impressões. Foi um 

momento de grande relevância.

Entretanto, muitos adolescentes ficaram inibidos em expressar verbalmente o que suas 

esculturas significavam, e apenas alguns se referiram sobre o significado delas.

A questão da violência foi a primeira a surgir na criação do grupo. Os adolescentes 

sabiam da existência de uma arma de brinquedo de vários outros objetos, utilizados em suas 

apresentações cênicas que ficava guardada em um quarto ligado a sala de oficinas. Sem 

sabermos da existência dessa arma, ao anunciarmos a “Técnica da Estátua”, alguns foram, 

rapidamente, sem que percebéssemos pegar essa arma. Os adolescentes utilizaram a 

espingarda e outros objetos e construíram imagens muito fortes que abordaram a relação 

drogas, violência e prazer. Vejamos, a seguir, na fala de Gafo-da-Campinm
isso é só pra fazer o mal mesmo. Isso (em a ver porque é muiia 
violência aqui. Lá fora a violência é mais pior. Aí nós tem que evitar a 
violência. Evita com paz pra não acontecer isso. (Galo-da~campma)
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Figura 02 - Escultura produzida na segunda oficina de 
produção de dados - Técnica da Estátua

Curiango também descreve a sua estátua que se mostra parecida com a de Gaio-da- 
campina:

Atirei nele por causa cpie eu lava brigando por um baseado, por causa da 
maconha. (Curiango)

E Pintassilgo deflagra a contradição em sua imagem ao falar que:

Parar de violência pra não matar ninguém. (Pintassilgo)

Figura 03 - Escultura produzida na segunda oficina de 
produção de dados - Técnica da Estátua

Jurava aborda uma escultura que mostra uma mulher sendo agredida e afirma: 



O dia de hoje no melo do mundo (em muita violência contra a mulher, os 
machos ficam batendo nelas, fazendo as coisas com elas, chega em casa 
bêbados, embriagados, aí vê que a comida ndo tá feita, aí o homem fica com 
raiva; aí vai bater, (furava)

Figura 04 - Escultura produzida na segunda oficina de 
produção de dados - Técnica da Estátua

Bem-te-vi também aborda o assunto da violência contra a mulher ao realizar sua 

escultura:

Isso faz parte da violência, que é só nós fumar a droga, ou a maconha, ou 
mesmo a cocaína, aí a pessoa fica nervoso, fica violento. Ai dá na esposa, às 
vezes, e dá em qualquer família, em qualquer pessoa que passar, fica 
lembrado e isso faz parte da violência. (Bem-te-vi)

Figura 05 - Escultura produzida na segunda oficina de 
produção de dados - Técnica da Estátua

Mas Tucano lembra que no mundo das drogas nem tudo é só violência. Para ele:



Significa prazer, amigo e amizade. (Tucano)

Figuras 06 - Escultura produzida na 
segunda oficina de produção de dados - 
Técnica da Estátua

Durante a realização desta técnica todos envolveram-se, ficando atentos às esculturas 

dos colegas, riam, chegaram a imitar alguns deles. Vejamos no restante das esculturas onde 

seus autores preferiram não se expressar verbalmente, mas através das imagens queriam dizer

a mesma coisa.
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Figura 07 - Esculturas produzidas na segunda oficina de produção de dados - Técnica da 
Estátua

Finalizamos nosso dia com um acerto de contas, onde falei de minhas ansiedades, 

desejos e dúvidas com relação às nossas oficinas, que gostaria que eles também trouxessem 

idéias de como seria a produção final e socialização do nosso tema de pesquisa.

O grupo decidiu que faria uma produção final com música e dança, ficando 

subdividido em três subgrupos: um responsável pela composição da letra da música, outro da 

coreografia (dança) e o terceiro da banda, devendo tudo estar relacionado com o tema 

gerador.

Ficamos de retornar ao abrigo antes do dia marcado para a próxima oficina, apenas 

para dar alguma ajuda ou mesmo intermediar os acordos com o serviço, pois os adolescentes 

precisavam de horários livres para essa produção. Assim foi feito.

Em determinados momentos do processo de produção e análise, sentimos muitas 

dificuldades, duvidando de que as oficinas tivessem atingido seus objetivos, pois o grupo 

pesquisador não correspondia ao esperado por nós, portando-se de forma agitada, agressiva e 

dispersa. Nossa angústia e ansiedade, talvez nos impedisse de perceber que estávamos 

possibilitando aos adolescentes a oportunidade de transgredir, mesmo que dentro da lei. As 

oficinas eram um espaço de liberdade para eles que, a todo momento, viam ser-lhes tirada.

Eles xingavam, empurravam e batiam uns nos outros. Percebemos ser uma linguagem 

natural do grupo, uma forma de se relacionarem e até chamar a atenção naquele local. Um 

momento de liberdade, sem estarem sob a mira dos instrutores educacionais ou técnicos. 

Libertinagem? Liberdade? Isso não importava para eles. O que parecia importar, naquele 



75

momento, era aproveitar a “não repressão'1, o “sem censura11, a liberdade de expressão. Viva a 
transgressão!

Sobre essa falta de liberdade, expressaram que “assim como tudo acaba em pizza11, lá 

tudo acabava no livro de ocorrência. Desse modo, tudo que faziam de mais espontâneo corria 

o risco de parar no tal livro, tendo como resposta a admoestação, repreensão, perda de finais 

de semanas, de saídas para a rua, suspensão de atividades almejadas, como o esporte e o lazer.

Tivemos dificuldades em enxergar e permitir a transgressão do grupo, em visualizar, 

realmente, que o grupo estava mostrando a sua verdadeira cara, sem máscaras, subterfúgios 

ou mentiras. A idéia de não poder controlar as ações do grupo, no início, assustava-nos um 

pouco e desnorteava-nos, chegamos a questionar a validade de tudo que estávamos fazendo.

Curioso! Uma pesquisadora que utiliza um método democrático e criativo, o do grupo- 

pesquisador, duvidando do trabalho de seu próprio grupo e assumindo uma postura moralista 

e conservadora?

A pesquisa realizada fez aflorar nossas implicações libidinais, as quais foram 

resultantes de toda uma postura rígida e autoritária presentes na família, na escola e na 

sociedade a que pertencemos. Jsso, de certa forma, impulsionou-nos ao desafio que o método 

propõe. A medida que nos apropriavamos mais do referencial, sentíamo-nos cada vez mais 

seguras para lidar com estas questões. Foi de forma descontraída que passamos a agir com a 

pesquisa e, principalmente, com os co-pesquisadores.

4.2.4 Terceira oficina de produção: o tema explode em cores

O dia Iniciou tranquilo e começamos “O Momento da Acolhida1' com um diálogo 

descontraído entre facilitadora e co-pesquisadores. Fizemos uma breve avaliação do encontro 

passado e discutimos pontos positivos e negativos. Nessas avaliações, talavamos sempre dos 

nossos papéis enquanto membros do grupo - pesquisador e principalmente da liberdade que os 

co-pesquisadores tinham de fazer parte ou não desse grupo. ■.

Nesse dia, contamos com a presença de quatorze adolescentes. Isso para nós, era 

magnífico, um sinal de que nosso trabalho estava caminhando. Todavia não era nosso 

interesse que todos os adolescentes do abrigo participassem do grupo-pesquisador, como 

também não exigíamos a presença de todos que haviam aceitado compor o grupo nas oficinas 
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de produção. Pelo contrário, algumas vezes, fornos abordados por adolescentes novatos no 

abrigo referindo que gostariam de participar das oficinas.

Embora não tosse nossa finalidade seguir uma linearidade ou buscar uma evolução, o 

grupo mostrava-se bastante homogêneo, apesar de todas suas divergências e oposiçoes. 

Mesmo quando alguns dos integrantes estiveram ausentes nos encontros, sempre que 

combinavamos quando seria a próxima oficina, eles optavam por dias em que estivessem 

disponíveis, livres de outras atividades.

Era chegada a hora de revermos o funcionamento do grupo. Mesmo com todas as 

diferenças individuais, regras e normas para uma boa convivência deveriam ser criadas. 

Enfim, muitas motivações surgiram naquele nosso momento.

O dinamismo do grupo é um fato e independe da vontade de um dos seus membros. 

Segundo Munari e Rodrigues (1997, p. 25), o processo grupai deve considerar as 

expectativas dos membros e do coordenador, sendo importante sua avaliação e revisão 

constantes ou sempre que for necessário ajustar aspectos que não estejam atendendo ao 

grupo como um todo.

Entendemos que chegar a alguns acordos era importante para todos, não só pelo fato 

deles fazerem parte do grupo ~ pesquisador, mas, também, por serem companheiros de 

instituição e até de quarto. As regras de boa convivência deveriam extrapolar os espaços do 

grupo, principalmente por estarem longe do convívio de seus familiares ou parentes próximos, 

sendo o abrigo a morada de alguns. Entre as regras acertadas, ficou claro que cada um deveria 

respeitar as idéias dos outros, aceitar-se como eram, ajudar-se uns aos outros, chamar pelo 

nome (e não por apelidos pejorativos, como alguns insistiam em fazer) e manter uma relação 

cordial.

Aquela instituição era vista pela grande maioria deles como uma reiniciação de suas 

vidas. Pois almejavam sair daquele local e encontrar dias melhores, através do reencontro com 

a família ou parentes próximos, o surgimento do emprego idealizado, enfim, esperança era o 

que não faltava.

Durante nossa conversa, indagamos como andava o projeto de construção da oficina 

de música e dança, se o grupo realmente se apresentaria no dia combinado. O grupo se 

manifestou, referindo uma série de problemas e impasses que impossibilitavam a 

apresentação (socialização da pesquisa) de acordo com o combinado.
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Não ter tempo para ensaiar, o abrigo não dispor de todos os instrumentos necessários, 

a música que não havia sido escrita pela equipe responsável e o grupo ainda não ter 

incorporado plenamente o que seria a socialização, foram alguns dos empecilhos que 

dificultaram aquela apresentação.

Entretanto, observamos em suas fisionomias o desejo de que aquela atividade desse 

certo e percebíamos uma ansiedade imensa para que aquela banda de música passasse a ser 

um fato em suas vidas, uma .realidade. Chegaram inclusive a ensaiar, mas, por urna série de 

dificuldades, como divergências entre o grupo, falta de instrumentos musicais suficientes, 

pouco tempo de ensaio e a composição da música que não havia chegado a um consenso 

geral, eles já estavam, aos poucos, desistindo da apresentação.

Diante desses impasses, resolvemos conversar com todos e averiguar o que estava 

acontecendo. Identificamos que o problema maior estava na subdivisão dos grupos, pois 

começaram a surgir preconceitos e discriminações dentro do próprio grupo. Alguns 

participantes não aceitavam a presença de outros no seu subgrupo e davam vários motivos 

para essa recusa: por acharem que alguns não tinham capacidade para desempenhar bem 

determinada função; outros porque não apresentavam um corpo físico adequado para as 

atividades de dança; outros, ainda, por quererem compor uma música própria para o grupo, 

enquanto o restante do grupo preferia adaptar partes de músicas já existentes.

Ouvimos todas as idéias e sugestões dos integrantes, conversamos sobre fatos como o 

preconceito e a convivência com diferentes tipos de pessoas e sugerimos a criação de um 

quarto subgrupo, o da elaboração dos instrumentos, como também a livre participação na 

atividade, para que dessa forma eles já estivessem exercitando seu direito de escolha e a livre 

expressão. Fizemos um acordo, segundo o qual, eles se apresentariam assim que tudo 

estivesse pronto, como eles desejassem que estivesse.

Passado esse momento, realizamos um relaxamento, talvez não tão relaxante, mas, 

certamente, disparador da sensibilidade e desencadeador do potencial imaginativo do grupo. 

Utilizamos uma adaptação da técnica, "Pensando Através do Meu Corpo1’, descrita em 

Gauthier et al (1998), onde, através do estímulo com o tato e o olfato com objetos de várias 

texturas e formas, eles deveríam falar da experiência a partir da seguinte frase: i4Para mim 

pensar através do meu corpo faz-me sentir que nas drogas a relação de prazer e violência é...”

O grupo não conseguiu expressar-se. Seus integrantes ficaram uns olhando para o 

rosto dos outros como se não tivessem entendido a nossa mensagem. Consideramos que essa 
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técnica não se aplicou bem àquele momento do grupo, talvez por não termos conseguido 

explicar claramente as regras da técnica. Sentimos que eles ficaram bastantes pensativos com 

o que aquela atividade podería significar. No entanto, chamou-nos a atenção a expressão 

verbal que um dos integrantes teve ao terminar a técnica, fazendo a associação do toque aos 

objetos com a morte e a violência, ressaltando-as como um possível meio de sobrevivência.

A gente estrangula, mata, embebeda. É assim mesmo; o cara tem de matar 
mesmo, se não matar, o outro mata a gente, e é assim mesmo. (Jaó)

Quando percebemos que a produção de dados através desta técnica não estava se 

dando a contento, optamos por iniciar outra atividade. Dando continuidade ao trabalho, 

adaptamos a técnica “revisão da vida” descrita em Liebmann (2000). Após a adaptação, a 

rebatizamos de, “as cores da vida”. Nela os participantes deveríam pintar ou desenhar 

lembranças significativas de suas vidas, associando cores a essas épocas: primeira infancia: (0 

a 6 anos); fase pré-escolar, segunda infancia: (6 a 12 anos); fase escolar e adolescência: (12 

anos aos dias de hoje).

Na realidade, o sentido dessa técnica foi verificar a presença da relação de drogas, 

violência e prazer nas diferentes fases de suas vidas, associando a estas uma cor. Essa relação 

poderia ser através de desenhos ou pinturas que lembrassem fatos significativos.

Essas pinturas e desenhos foram realizados em uma grande folha de papel, dividida 

por duas faixas verticais, que dividiram as três fases da vida. O material, utilizado para suas 

expressões, foi tinta guache e giz de cera. Ao final, solicitamos que cada um comentasse o seu 

painel e o porquê das cores escolhidas e gravamos suas falas. Entretanto, somente alguns 

quiseram comentar seus desenhos.

O grupo não hesitou ao começar sua atividade. Rapidamente todos os co- 

pesquisadores pegaram sua folha e as cores e iniciaram o seu desenho, como se aquilo que 

fossem registrar no papel já estivesse marcado em suas mentes. O clima entre os membros foi 

de perfeita harmonia, integração e solidariedade.

A figura a seguir mostra o conjunto de painéis dos co-pesquisadoress;
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Figura 7 - Desenhos produzidos na terceira oficina de produção dos dados - 
técnica "As Cores da Vida”

Nas descrições de suas produções, Uirapuru pintou várias manchas vermelhas e 

comentou fatos que associou à esta cor:

Nada nunca deu certo para mim desde quando eu era pequeno: sofri 
violência do meu pai, se separou da minha mãe e eu fiquei com meu pai que 
me batia muito, botava eu para trabalhar pequeno e até hoje eu estou longe 
da minha família, não posso voltar para lá, por isso que eu desenhei tudo 
vermelho, porque na minha vida nada deu certo para mim até hoje. Quem 
sabe daqui para frente né, pode mudar. Só que até agora nada mudou não. 
Droga gera violência, e na rua ninguém não tem como fugir disso, sempre tá 
no meio da droga, da violência. (Uirapuru)

O vermelho aparece na fala do Uirapuru denunciando a violência e a busca pela paz 

até então, perdida. Esta cor também é associada pelo adolescente à separação dos familiares, o 

envolvimento com as drogas e a incerteza do futuro. Tucano também ehxerga o vermelho 

dessa forma, desenhando riscos vermelhos e uma casa representando sua família:

Aqui representa eu em casa com minha família, minha mãe, meu pai e meus 
irmãos. Eu tinha treze anos. Aqui representa muita morte..., que eu já vi né! 
Eu já vi meu irmão matando um, eu já vi os outros matando outro, aí eu via 
muita morte na minha frente... Aqui representa muitas boas coisas... 
(Tucano)
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O Quero-quero 4iTeteif’ pintou uma mancha preta na folha branca, rabiscos preto no 

branco e por ultimo uma mancha verde e comentou sobre seu desenho:

Significa o crescimento. O branco a paz e a prelo a desgraça... O branco, eu 
quero ler paz. O branco significa paz, que a metade na minha vida nesse 
tempo tinha paz, hoje nesse tempo ninguém tem mais paz... (Quero-quero 
“Teteu ’j

O branco surge como o símbolo da paz. E o verde representa o crescimento na vida.

Galo-da-campina pintou um campo de futebol verde e expressa o prazer da sua 

infância ao jogar bola e ao tomar banho de chuva, e mais uma vez o vermelho surge 

simbolizando a violência.

Aqui é eu com 14 anos jogando de boia. O verde é alegria. O vermelho são 
as pessoas na rua andando e atrás de paz. O vermelho significa violência. 
Aqui é eu com 6 anos brincando na chuva. (Galo-da-campina)

Para Jaó o verde vem como uma referência à natureza, sendo a mesma de extrema 

importância para a vida. Aliado a isso também aparece o vermelho como símbolo do 

embaraço de sua vida.

O primeiro é o verde que representa a mata atlântica, que é o ar puro do 
Brasil. O segundo representa eu sentado no banco. O vermelho que 
representa a violência, E ali minha vida toda embaraçada, que é agora que 
eu tô... (Jaó)

Esse verde também está presente no desenho de bem-te-vi que construiu sua casa e 

um cercado cheio de plantas. Mais uma vez encontramos a presença da natureza. O amarelo 

também aparece como sendo a alegria através de riscos

Aqui é eu quando eu tinha 6 anos, aqui representa o cercado que é verde, o 
cercado da minha casa. Aqui é a chuva para aguar o jardim, as nuvem e 
aqui é a minha casa. Verde representa a alegria, verde é o capim do 
cercado. Aqui é o amarelo que representa as rosas, país, o mundo...Alegria. 
(Bem-te-vi)

Sabiá-hiranjeira também faz riscos amarelos e diz que é a cor da alegria, e os riscos 

vermelhos com um X preto significa seu contato com as drogas.

A cor é alegria. Porque eu era ainda pequeno, tinha ainçla muito para viver. 
O segundo ainda era quase igual, mas era assim miais ou menos. E o 
terceiro foi quando eu me viciei em drogas, as coisas não eram muito boas 
não. (Sabiá-laranjelra)

O desenho de Curiango é uma casa verde e amarela onde ele e seus irmão brincam, 

porém a droga aparece em uma espécie de pacote próximo de sua casa, e uma pessoa ferida 

no chão. Curiango expressa-se:
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Aqui é o primeiro que eu fiz de 0 a 6 anos, eu não linha a minha infância, ai 
eu desenhei eu brincando com meus amigos lá em frente de casa. Aqui o 
segundo é um homem viciado pela maconha, e o outro tá com um pacote na 
mão, ai ele deu um tiro no peito dele começou a sangrar. As outras cores é 
sangue, a marca do tiro que ele deu no peito... (Curíango)

Currupião desenha de amarelo traços e crianças brincando, de branco e azul 

aparecem corações e uma pessoa brincando de skate:

A primeira de 0 a 6 anos representa alegria e saúde. As crianças aqui 
brincando. O segundo de 6 para 12 representa paz, eu quero paz no mundo. 
ztv crianças brincando então tem um ditado: Só haverá paz no mundo 
quando todos os corações se encontrarem. O terceiro de 12 para cima 
representa prosperidade, o homem brincando aqui com o skate. Eu quero 
prosperidade na minha vida... (Curruptâo)

Durante essa técnica todo o grupo se envolveu em suas produções, porém alguns de 

seus membros preferiram não falar e, ao final dos trabalhos, os adolescentes foram se 

relacionando também uns com os outros, fazendo pinturas em seus corpos e rostos, 

compartilhando cores e idéias; uns iam pintando os outros que estavam meio tímidos pelos 

cantos da sala. As cores invadiram o espaço e seus corpos, os sorrisos estavam estampados 

no rosto de cada um. Já não poderiamos mais conter aquele momento. Dava a impressão de 

que o grupo queria dar outro matiz à vida de todos seus componentes, como que querendo 

mudar o destino e traçar um futuro melhor, diferente do presente que vivenciavam. O grupo 

era todo expressão de vida, energia pulsante.

Aproveitamos aquela atitude do grupo como parte de nossas produções de dados e 

investimos na captação de seus sentimentos, procurando saber por que estavam fazendo 

aquilo e qual a relação daquelas pinturas coletivas de seus corpos com suas vidas e com a 

nossa temática central. Apenas um dos integrantes se expressou como se fosse a voz do 

grupo:

Tia, essa pintura dos nossos corpos significa paz, prazer, alegria e 
liberdade. (Uirapuru)

Tia era o termo pelo qual eles me chamavam, enquanto fac ditadora da pesquisa. Um 

aspecto bastante revelador das relações de poder que estavam presente naquele abrigo. 

Embora soubéssemos ser um nome que inspirasse respeito, eu não gostava de ser chamada 

daquela forma. Sugeri que eles me chamassem pelo meu nome ou caso contrário arranjassem 

um apelido que tivesse a ver comigo, eu aceitaria. Mas continuaram me chamando de tía. Eu 

queria mesmo era deixá-los a vontade e convictos de que no grupo-pesquisador ninguém 
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detinha mais poder que o outro. Entretanto, parece-me que minha condição de facilitadora 

ressurgia sempre mais forte e para os adolescentes isso fazia o diferencial.

Outro aspecto importante foi que Moraes9, acompanhou-me desde a primeira oficina 

de produção de dados, pois eu necessitava de alguém que me apoiasse no sentido de: dispor 

materiais, organizar a sala, fotografar e colocar as músicas no momento oportuno e até 

observar, enfim, senti que sozinha não era possível, desde a oficina de negociação com o 

grupo-pesquisador. Perguntei ao grupo se ele aceitava a presença de Moraes na sala, e quanto 

a isso, não houve nenhuma restrição.

v Meu esposo e pai de Ana Carolinefnossa filha que estava para nascer). Fisioterapeuta e Especialista em 
Fisioterapia na Reeducação da Motricidade.

Entretanto, Moraes também não era chamado pelo nome, eles se referiam a ele como: 

o senhor, o marido da senhora, o marido da tia e por último batizaram-no de camera-man. 

Sobre seu papel de observador, mesmo não tendo realizado nenhum treinamento prévio, seu 

trabalho foi de grande relevância. Pois aconteceram muitas coisas, cenas, fatos e conversas 

que sozinha, eu não iria conseguir captar.

Diante deste aspectos, ressaltamos como é importante a presença de alguém auxiliando 

o facilitador da pesquisa, poís sozinhos não conseguimos enxergar todos os movimentos do 

grupo. Fica a dica para futuros pesquisadores que desejam realizar seus estudos com o método 

do grupo-pesquisador através de oficinas.

Para finalizarmos nossa manhã, pedimos que apenas com uma palavra eles avaliassem 

como tinha sido nosso encontro. Confirmando e aprovando o que o colega havia dito, alguns 

gritaram coisas do tipo:

É, Á, É verdade!
Legal.
Esse negócio de desenho foi muito bom. Legal, legal! Muito bom!
Foi ótimo e espero que seja melhor ainda! (co~pesquisadores)

Marcamos nosso próximo encontro e em seguida fizemos o encerramento da oficina 

com um abraço ao som da música 4iO que é, o que é” de Gonzaguinha.

Consideramos que o momento foi importantíssimo para a integraçãir grupai, inclusive 

como uma forma de estímulo para que eles se sentissem motivados a fazer parte do grupo- 

pesquisador e, principalmente, para a comemoração da vida, já que naquele dia o grupo 

realmente se rebelou, despiu-se, explodiu em cores e sentimentos múltiplos.
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4*2.5 Quarta oficina de produção: as cores da vida

Esse encontro deveria ter ocorrido seis dias antes, mas, por coincidência, no dia 

marcado, grande parte do grupo iria participar de urna disputa de atletismo na praia, sobre a 

qual não fomos comunicados antes e o grupo não atentou para a data quando marcamos o 
encontro.

Chegando ao abrigo, como sempre, carregados de materiais, fomos abordados por 

alguns deles. Disseram não poder haver oficina naquele dia, pois participariam do 

campeonato na praia. Senti em seus semblantes uma imensa ansiedade e o desejo de terem 

uma resposta imediata para resolução daquela situação indecisa. Esse clima de indecisão foi 

mantido por alguns minutos.

Não era nosso intuito formar um grupo com características homogêneas, permanentes 

e constantes, mas as coisas foram caminhando de uma forma que os próprios adolescentes já 

se sentiam realmente responsáveis por aquela pesquisa e desejantes daqueles momentos que 

passavamos juntos, nas oficinas.

Mesmo diante dessa reação do grupo não alteramos nossa rotina de trabalho. Fomos 

direto organizar o espaço para o encontro, o material a ser utilizado, revisar os momentos a 

serem propostos, enfim, esperá-los na sala, no horário de sempre. Decidimos que, mesmo que 

alguns não pudessem estar presentes, faríamos com os adolescentes que permanecessem no 

abrigo.

Na realidade, sentimos, por alguns instantes, como se estivéssemos “forçando a barra” 

para aquela oficina ocorrer conforme o combinado. Gostaríamos de sentir até onde teríamos 

barreiras, mesmo sabendo que não iríamos contar com a participação de todos, do então já 

formado grupo - pesquisador. Talvez estivéssemos pondo o grupo à prova, fazendo-os decidir 

qual atividade consideravam mais importante.

Ao organizar a sala, alguns chegaram e afirmaram que iriam à praia, que não poderíam 

faltar ao campeonato de atletismo e que aquela oficina não podería ocqrrer naquele dia, 

sugerindo que remarcássemos outro dia. Sentimos neles um imenso conflito, acompanhado de 

sentimentos de lamentação e dualidade entre o que escolher. Sair da rotina do abrigo para um 

lazer é motivo de festa, principal mente quando essa atividade é o esporte e nessa competição, 

especificamente, havia um prêmio em dinheiro para os vencedores.
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Nesse momento, mais do que nunca, sentímos que o grupo havia incorporado sua 

condição, enquanto grupo, ao evidenciar a luta dos seus componentes para preservarem a 

participação de todos nas oficinas. Percebemos que os co-pesquisadores sentiam prazer em 

fazer parte daquele grupo-pesquisador. Haviam conquistado um espaço realmente deles, todos 

tinham vez e voz e sabiam que nada do que fosse expressado ia para o livro de ocorrência. 

Aquela sala, nas horas e dias marcados, funcionava como uma espécie de templo sagrado para 

eles.

Reunimo-nos todos com os técnicos do abrigo, a fim de esclarecer essas questões de 

choque de atividades. Percebemos, nas argumentações desses meninos e meninas, a 

reivindicação de preservar aquela conquista, que era a participação nas oficinas, sentindo-se 

prejudicados, se os trabalhos continuassem sem o grupo completo. Diante de tudo isso, dento- 

nos conta de que todo nosso esforço em fazer aqueles adolescentes sentirem-se parte 

integrante do grupo-pesquisador e responsáveis por ele, agora era compensado, tomando a 

existência do grupo uma realidade, independente do que isso representasse.

Todos esses fatos levaram-nos a refletir sobre nossa coerência com o referencial 

teórico com que estávamos trabalhando, respeitando as decisões do grupo pesquisador, dando- 

lhe vez e voz, rompendo a divisão entre o instituído e o instituinte. A atitude do grupo fez-nos 

perceber que ele já tinha vida própria e que não poderiamos desrespeitar, ou destruir essa 

construção coletiva. Decidimos uma nova data para o nosso encontro.

Como havíamos acertado, a produção final do grupo - pesquisador seria a formação de 

uma banda musical para a apresentação da música e coreografia produzidas pelos co- 

pesquisadores. Pensamos que poderiamos ir mais além, montarmos um “clipe musical” 

envolvendo todos os participantes. Essa idéia foi rejeitada pelos técnicos e direção do abrigo, 

tendo por base o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente -■ ECA, não permitindo a 

exposição desses adolescentes, explícito no Título II - Dos Direitos Fundamentais, no 
Capítulo II - do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, Artigo 1710 (CEARÁ, (990).

!Í1 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade tísica, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais. (CEARÁ , 1990: p. 11)
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Diante disso, argumentamos que a fita de vídeo ficaria sob responsabilidade e guarda 

do serviço, ou da própria SETAS, que nossa função de fácilitadores da pesquisa seria apenas 

contribuir na produção final do grupo-pesquisador, cumprindo assim um dos passos do 

método. Mesmo assim a atividade não foi permitida, e nós no papel de pesquisadores oficiais, 

decidímos não ir em frente com essa proposta, pois sabíamos das barreiras que 

encontraríamos e, talvez, ao final do processo de negociação não tivéssemos conseguido essa 

dita permissão, pois, por mais que estivéssemos cheios de boa vontade, no Artigo 17 do EGA 

fica claro o direito à preservação da imagem e identidade.

Embora Gauthier (1999) expresse que, no método do grupo-pesquisador, a livre 

escolha deve ser vivenciada em todos os momentos da pesquisa, consideramos que esse 

aspecto foi violado na fase de socialização, pois o grupo nem mesmo ficou sabendo dessa 

nossa pretensão de sugerir a criação do “clip musical”. A música utilizada seria aquela que o 

grupo tivesse composto. Embora a direção não aceitasse e nem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente permitisse, o grupo tinha o direito de saber e optar ou não.

Ao final de todos esses conflitos, ficamos até conformados, nossas implicações 

econômicas gritaram mais alto, um trabalho dessa natureza custaria muito dinheiro e não 

teríamos condições, além do fator tempo, como também permissão para a saída dos 

adolescentes. Este foi um dos motivos para não insistirmos em realizar essa atividade.

No entanto, consideramos que essa socialização não foi esquecida ou negligenciada, já 

que o grupo fez sua criação e decidiu coletivamente que seria socializada com uma 

apresentação da banda musical na festa de comemoração do dia das mães, que aconteceu no 

próprio abrigo.

Então, partimos para escolher um nome para a banda musical. Foram colocados quatro 

nomes a disposição para votação pelos integrantes do grupo-pesquisador: “Meninos do 

Abrigo”, “Xodó da Amizade”, “Sempre sem Drogas” e “Música Sim, Drogas Não”. O 

escolhido foi “Banda Meninos do Abrigo”. Após o grupo eleger o nome, em maioria, um dos 

co-pesquisadores atentou para o fato de que essa escolha talvez não tivesá^ nada a ver com o 

tema gerador da pesquisa, daí então um dos integrantes. Uirapuru, posicionou-se dizendo que: 

o voto era livre, escolhiam aquele nome se quisessem, era uma eleição democrática, e o titulo 

escolhido para a banda tem a ver sim com a pesquisa, já que o grupo é composto por 

meninos e meninas do abrigo. Muitos concordaram com a idéia e o nome permaneceu, 

“Meninos do Abrigo”.

rz
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Figura 8 - Banda Musical meninos do Abrigo

Quanto à composição da letra da música, os integrantes responsáveis por sua 

elaboração reuniram-se em horários livres e compuseram duas letras, sendo que uma foi 

reconhecida como a letra oficial ou música original (música I), por ser uma criação própria do 

grupo; a outra (músicall) partiu de uma adaptação(paródia) de uma música já existente, são 
elas, respectivamente:

Música I 

£' proibido acender o cachimbo da paz (bis)

Olha aí galera, preste atenção, não acenda não,

Esse cachimbão, aqui dentro não, para não “dói”prisão 

Que os tiras vão te prender.

E proibido acender o cachimbo da paz (bis)

Olha aí galera preste atenção, não acenda não, esse cachimbão,

Acpti dentro não, pois nao gosto disso não.

No meu Brasilzão não existe droga não (bis)
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Compositores: ( Bem-te-vi, Jaó, Uirapuru).

Música II

Você que gosta muito cie beber

Fim de semana, um barato pode crer

Cerveja Antarctica ou Skoi

Mas você tenha cuidado com o famoso “ripinol”

O ripinol é uma droga perigosa

Que a gatinha usa para “mim” roubar

Quando eia bota no seu copo

Você fica rupinado e no final você é roubado

Ela te chama de pão

Ela leva teu cordão

Ela te chama de céu

Ela leva teu anel

Ela te chama de meu bem

E ela leva tudo que tu tem

Ela te chama de amor

Vai sentir é muita dor (bis)

Compositor: (Quero-quero “Teteu”) Ç

Nestas músicas, a realidade desses adolescentes é visualizada pela presença da droga 

como algo proibido pelo abrigo e pela família e condenado pela sociedade, podendo ser 

motivo de prisão e objeto de preconceito e mostrando-se como algo ruim que leva ao fundo 

do poço.
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Como já havíamos observado em encontros anteriores a ocorrência de atitudes 

preconceituosas de alguns integrantes para com outros, procuramos trabalhar um pouco essa 

questão. Levamos a “Técnica da Exclusão” como uma forma de relaxar, descontrair e fazer 

com que o grupo passasse a refletir sobre como cada um sentia, fazendo relação à temática 

drogas.

Nessa técnica todo o grupo ficou na sala, com exceção de apenas um integrante que 

ficou isolado por alguns minutos, sendo orientado a inserir-se no círculo formado pelos outros 

colegas. Já o grupão que permaneceu na sala não deveria permitir a entrada do colega, 

formando um círculo com os braços entrelaçados. Por diversas vezes, o membro excluído 

tentou entrar, sendo barrado pela força maior e coesão grupai. Ao término da técnica foi 

indagado para o membro excluído a seguinte questão: Como você se sentiu sendo excluído 

pelo grupo?

Me senti mal. Todo mundo apertando, eu querendo entrar e ninguém 
deixava... Eu queria entrar, mas não podia. (Sabíá-laranjeira)

Para os outros integrantes a questão foi a seguinte: Como vocês se sentiram impedindo 

a entrada do colega no grupo? Como o co-pesquisador excluído, outros expressaram que se 

sentiram mal em excluir o colega, deixando claro que na vida real isso deveria ser evitado.

Isso não! Não podia acontecer isso não. Isso aí, por mim não acontecia não. 
Só se fosse pelos outros aí, Porque por mim. ele é meu amigo, desde que eu 
chegue i aqui ele nunca fez nada de errado comigo, e nem eu fiz com ele... 
(Quero-quero “Teteu”)

Alguns dos membros do grupo revelaram seus preconceitos, mantendo a exclusão, 

conforme revela suas falas.

Me sentí bem porque ele é um vagabundo, assim mesmo, e eu também sou, 
mas não tem nada não... (Jaó)
Vive por aí, cheirando cola, usando droga né. Aí ele chega aqui, nós vamos 
deixar ele entrar? Todo sujo, drogado, fedorento... At nós vamos deixar ele 
entrar na nossa roda? (Queqo-quero “Teíeu”)

Essas expressões revelam o que os integrantes do grupo sentem na pele o que é ser 

usuário de drogas, não deixando de rejeitar tal situação. Para eles, isso à o sinônimo de ser 

alguém que não é visto com bons olhos pela sociedade, sendo excluído e vítima de 

preconceitos. Na realidade, essas falas expressam um pouco de seus sentimentos perante a 

condição em que se encontram: institucionalizados, alguns mantendo uma relação ainda 

bastante íntima com as drogas, muitos sem família ou residência fixa.



Já a coesão grupai foi também um fator que ficou bastante claro em suas atitudes e 

falas. O grupo não poderia, jamais, deixar o colega entrar e para que isso não acontecesse, foi 

necessário unir-se, tornando-se mais forte. O grupo percebeu que sem unir as forças, não 

havia como resistir.

Muilo fraco de deixar o Sabiá-laranjeira entrar. O pessoal leio muito fraco 
de deixar entrar, tem de ficar mais fone. (Asa-hnmca “Pombíto”)

Essa coesão grupai, de certa forma, demonstra as barreiras que muitos adolescentes 

encontram para se reinserirem na sociedade, na comunidade e até na família. Aponta a 

necessidade de superar as estereotipias, ou idéias já pré-concebidas de que são adolescentes 

perigosos, violentos, usuários de drogas, que praticam roubos e que nada de bom têm a 

oferecer.

Com base no já vivido como pesquisador em formação e no processo de pesquisa 

junto ao grupo-pesquisador, resolvemos inovar e trabalhar com cores, formando nossas 

categorias referenciais. Achamos que assim criaríamos condições para estimular a 

imaginação, a criatividade e a expressão de sentimentos.

Conversamos com Lia Silveira11, trocamos algumas idéias, recebemos algumas 

sugestões novas e ela também achou que trabalhar com adolescentes através das cores seria 

interessante. Não havia mais tempo a perder. Estava lançado o desafio.

Resolvemos investir nas cores, na quarta oficina de produção de dados já iniciamos 

com categorias temáticas que eram retratadas através das cores. Na verdade, já estávamos 

trabalhando as cores e não sabíamos. Pois, outras técnica haviam utilizados as cores, como 

aquela chamada de: "As Cores da Vida”.

Continuamos a oficina com a técnica “Se Nossa Vida Fosse Uma Cor”. Delimitamos 

espaços na sala com essas cinco cores, definindo-os como ilhas: azul, vermelha, branca, verde 

e amarela. Os participantes deveríam escolher aquela ilha que possuísse a cor que eles mais se 

identificassem e, em seguida, já formados os subgrupos, deveríam produzir um painel com 

tinta guache da cor escolhida. A frase desencadeadora era: “Se minha^vida fosse verde, 

amarela...como seria essa vida? Os adolescentes foram despertados para o fato de que sempre 

deveríam relacionar a pergunta norteadora ao tema gerador, pensando a relação entre drogas, 

prazer e violência nas suas vidas.

” Doutoranda ein Enfermagem, pesquisadora cm sociopoética.
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Ao observarmos os grupos, verificamos que traçavam uma íntima relação de suas 

vidas com aquelas cores e a droga por ser algo que, de alguma forma, já havia perpassado 

suas vidas, representada naquele conjunto de desenho/pintura/cor.

Foi um momento lúdico, onde cada subgrupo teve a oportunidade de experimentar a 

tinta, criar formas e desenhos, viajar no universo da cor escolhida. Terminado o trabalho, cada 

subgrupo apresentou o'que foi produzido, socializando o resultado final através da explicação 

do que procuraram representar. Vejamos a seguir os painéis produzidos na técnica “Se Nossa 

Vida Fosse Uma Cor1’.

Figura 9 - desenhos produzidos na quarta oficina de produção de dados 
Técnica “se nossa vida fosse uma cor”
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Fogo-apagou e Jaó começaram descrevendo a sua ilha, onde aparecem riscos como se 

fosse a água do mar, uma flor e o sol iluminando.

Ilha Verde:

Paz, amor, amizade, alegria, tristeza, mar de rosas, assim mesmo, é coisa da 
vida, só isso mesmo... Um mar de rosas.( Jaó)

Uirapuru e Asa branca “Pombão” escolheram a cor amarela e desenharam uma 

espécie de morro com coqueirais cheios de frutos. O sub-grupo fez referência ao seu desenho 

como sendo realmente uma ilha:

Ilha Amarela :

Eu queria uma ilha onde existe paz; nem violência, nem droga nem nada, sé) 
harmonia na terra. E um pé de caco para quando tiver de ressaca tomar 
umas aguinhas de coco. (Uirapuru)

Eu acho que isso aqui significa um lugar que tem, como ele falou ai, só paz, 
só harmonia, nada de discussão, viver sozinho, né, numa ilha deserta. Não 
ficar aqui junto com esses pirados. Eu preferia ficar aqui nessa ilha mesmo, 
tia. (Asa Branca “Pombão”)

Na produção de cor branca o grupo realiza vários riscos e escrevem a palavra “paz”, e 

a expressão: Em paz total.

Ilha Branca:

/i ilha aqui no nosso cartaz, que representa paz... (Curió))
Essa é a ilha que representa paz, se nós vivesse nesse mundo, tudo era paz, 
não existia violência, nem drogas; lodo mundo vivia em harmonia. Então 
aqui é o mundo da paz. Estamos significando o mundo da paz. Esse cartaz 
representa tudo e a paz, (Quero-quero "Teteu”)

Na cor azul o desenho aparece com vários riscos e traços, estrela, lua e escreveram 

também a palavra “paz”.

Bha Azul:

Fizemos essa ilha azul, representando a vida, né, e a paz também, e a 
praia... Esse cartaz que nós fizemos, representando o azul, representando a 
natureza, a vida e a paz também; alegria, o amor, a prosperidade e a 
amizade, e eu lá na praia nadando... O céu, onde Deus existe, as pessoas 
que vivem alegres. E a paz representa o mundo inteiro de todos.
(Currupião)
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Paz, amor. Jesus te ama! Paz, amor, natureza. Alegria, esperança, 
liberdade, amor, me amo, saúde, harmonia e a paz no mundo inteiro; peço 
para todos a paz no mundo inteiro; para todo do Brasil. (Curiango)

0 grupo que ficou na ilha vermelha desenhou uma borboleta grande e vários outros 

traços. E visualiza o vermelho como sendo uma cor poderosa e atraente, essa força e atração 

eram simbolizadas por uma borboleta, um ser animal tão frágil, mas que tem força para voar.

Ilha Vermelha:

Olha essa cor aqui é, que ela é atraente. Diz que ela é assim, cor de 
dinheiro. E uma cor atraente, que nos pintamos ai, tipo uma borboleta. Que 
eu pintei o Vermelho que tem força de voar, poderosa, pois é a vermelha. 
(Sabiá-laranjeira)

E tão poderosa que representa o sangue, sangue, sangue. (Tucano)

Todos se envolveram nesse momento de criação com muita atenção. Porém, um fato 

importante ocorreu, ao solicitarmos que eles escolhessem uma ilha para desenvolver a sua 

produção, grande parte dos adolescentes recorreram ao vermelho. Mas como não poderíam 

ficar todos somente em um cor, tiveram que escolher outras.

Gostaríamos de frisar que não houve muita correlação com as drogas. Talvez tenha 

sido erro na escolha da pergunta ou por não terem entendido corretamente que deveríam fazer 

suas produções associando-as também com a questão das drogas.

Na relação que o grupo pesquisador fez entre as cores e suas vidas, estava muito 

presente a realidade que vivenciavam no seu cotidiano de exclusão e violência assim como o 

desejo de uma condição diferente, onde existisse harmonia, paz, prosperidade, amor e 

esperança de um mundo melhor.

Finalizamos esse encontro com uma técnica de descontração, “Jogo do Toque”, 

descrita em BRASIE (1997), onde o grupo, ao som de uma música alegre, circulava dançando 

pela sala e respondendo a alguns códigos, como: pé com pé, dedo indicador com dedo 

indicador, costas com costas, mão com mão..., tudo isso feito em duplas.

Esse tipo de dispositivo, sempre ao final de nossas oficinas, foi uma estratégia que 

encontramos para descontrair o grupo e estimulá-lo a participar dos próximos encontros. Uma 

espécie de convite que deu certo com esse grupo-pesquisador.

Ao término dos trabalhos, fizemos uma rápida avaliação do nosso dia que, de acordo 

com o posicionamento dos meninos, foi um bom encontro. Ao tentarmos remarcar o próximo, 
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eles pediram que combinássemos datas com a Instituição, de modo que não chocassem os 

horários com as suas atividades esportivas.

4.2.6 Primeira oficina de análise: analisando em cores ( parte I)

O tempo passava e começá vamos a achar que já deveriamos partir para a análise dos 

dados produzidos pelo grupo-pesquisador. Até porque Ana Carolíne, minha filha, crescia cada 

vez mais em meu ventre e sua hora de vir ao mundo aproximava-se. Além do mais, o grupo já 

estava dando sinal de dispersão, com a evasão de alguns, a transferência e saídas de outros. E, 

ainda, por avaliarmos que já tínhamos dados suficientes para análise. Assim fizemos.

Tempo! Como essa palavra está sempre presente na roda viva da vida. As vezes, 

perguntamo-nos por que sempre temos que acompanhar o seu ritmo e não o contrário? E no 

processo de pesquisa, como é marcante sua onipotência! Pois, afinal, é ele que nos 

amadurece, educa, acalma, apressa e, principalmente, cobra.

Sentíamos que era hora de terminar com a produção e análise de dados, não só pelas 

razões já citadas, mas também, pelo abrigo que, de certa forma, almejava que nosso trabalho 

terminasse. Mesmo sabendo que todo o grupo de adolescentes estivesse satisfeito em 

participar daqueles encontros, havia algum tipo de intransigência e barreira que não 

conseguimos decifrar direito, sem falar no tempo exigido para que concluíssemos a pesquisa e 

apresentássemos a dissertação de mestrado.

Talvez o fato de termos proposto uma forma de trabalho com um referencial teórico 

que ia totalmente de encontro ao abrigo tenha sido a maior barreira desde o início, embora 

tivéssemos apoio do serviço pedagógico e social, algo que diante de tantas barreiras e 

dificuldades impostas comoveu-nos e somos gratos pela importante colaboração, sem a qual 

nosso trabalho não seria possível. Houve apoio principal mente do setor pedagógico, que não 

mediu esforços, passando a ser um ponto de amparo, mediador de situações e acertos entre a 

direção do abrigo e os interesses do grupo pesquisador.

Nesse dia, na nossa conversa franca, fizemos uma breve avaliação da oficina anterior. 

Reforçamos sobre a produção final do grupo de pesquisa, que seria a criação da banda 

musical, que a socialização da pesquisa seria na festa de comemoração do dia das mães.

O momento foi de desabafo. Disseram que não estavam ensaiando a apresentação por 

falta de disponibilidade de tempo, já que o abrigo precisava dispor os instrumentos e o técnico 
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responsável pelo setor de artes para acompanhá-los. Na realidade, trata-se de uma instituição 

permeada de normas e rotinas que devem ser cumpridas, havendo horário marcado para tudo 
que se vai fazer.

No entanto, para os adolescentes que ah estão abrigados, aquela é a sua casa de 

morada, embora temporária, eles precisam cumprir normas e rotinas, necessitando de alguém 

para acompanhá-los, já que atividades desse tipo precisam de supervisão, diferentemente do 

que ocorre em suas residências. Isso foi um fator desmotivante para o grupo no que se refere à 

sua produção final e socialização.

Antes de partirmos para o relaxamento, indagamos para o grupo a seguinte questão: O 

que significa para vocês analisar? E alguns pesquisadores manifestaram-se:

Analisar para mim é pesquisar o que o objeto significa. (Uirapuru)
Analisar para mim significa uma arte, um projeto que a gente faz. (Bem-te- 
vi)
Analisar quer dizer, o que a gente fez aqui, se é violência, droga, prazer, 
tudo isso è analisar. (Jaó)
Analisar é pesquisar, é procurar e ver o que é que significa aquilo. E só 
isso. (Quero-quero “Teteu”)
Analisar é tipo assim, a pessoa que faz uma coisa, ai a outra pessoa observa 
e analisa o que é que ela fez. (Galo-da-camphui)

Percebemos que o grupo-pesquisador revela seu conhecimento, estando realmente 

consciente de suas responsabilidades ao analisar o que estava por trás daquelas produções.

No relaxamento foi realizada a técnica “Mudança de Código”, onde os participantes 

dançaram ao som de uma música alegre e tranqiiila, devendo prestar muita atenção aos 

códigos dados: dançar em fila pela sala, para frente, para trás, formar um círculo em 

movimento, um outro círculo de garotas em movimento ao meio, uma fila por altura, o mais 

alto na frente, depois o contrário, o mais baixo na frente e por último formar uma fila 

alternando um garoto ou uma garota, um alto e um baixo (BRASIL, 1997). Ao final da 

técnica, formamos subgrupos com aqueles que se encontravam mais próximos espacialmente. 

Essa atividade teve como objetivo descontrair, para iniciar os trabalhos fivres de tensões, e 

estimular a atenção do grupo.

Iniciamos o processo de análise com um momento chamado de “Galeria de Artes em 

Cores”. Nele, os subgrupos passearam pela galeria de artes montada na sala, olhando as 

produções das oficinas passadas e, em seguida, cada subgrupo escolhia uma para analisar, 

usando a forma que quisesse para tal.
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Como foram formados três subgrupos, dois preferiram criar um painel com pinturas e 

desenhos, outro criou uma historinha inspirada nas produções escolhidas para análise. Ao 

final, cada subgrupo expressou-se sobre sua produção criada a partir da análise e o porquê de 

escolher essa forma de analisar.

O grupo agiu de forma objetiva ao pedirmos que escolhessem uma forma de analisar 

essas técnicas. Rapidamente escolheram as suas maneiras de fazer esse trabalho e partiram 

para expressar o significado daquelas produções. Não houve nenhum tipo de oposição à 

realização desta análise, pois inicialmente pensavamos que podería passar a impressão de que 

esta era uma tarefa complemente sem sentido para os co-pesquisadores. Para nossa surpresa 

foi tudo diferente.

O subgrupo I, que escolheu as produções da “Dinâmica da Estátua”, fez um painel 

com traços de todas as cores e acima do painel, no lado direito, um quadrado com um homem 

agredindo uma mulher e uma imensa faixa branca, também dentro desse quadro. O sub-grupo 

fez a seguinte análise:

... representa violência contra as mulheres, violência contra os menores de 
idade, droga. Muita criança hoje em dia, a partir de seis anos, Já usa droga. 
Ai, nós representamos um desenho aqui, que representa o rapaz violentando 
a menina de menor. E violência contra a criança na rua. (Uirapuru)

Para acabar, nós botamos essas cores aqui que representa a paz, o amor e a 
vida, contra a violência; essas cores todinhas aqui, para nós viver. (Galo- 
da-campimi)

0 subgrupo explicitou o porquê de ter utilizado a pintura como forma de realizar a 

análise, exposto por Uirapuru,

Porque a pintura é muita coisa na vida da gente; as cores que representa, 
vida, paz,.., tirar a violência dos quadros para o desenho. E isso ai, uma 
forma de traduzir o que tem no quadro para a pintura, é o que gerou 
falando sobre violência contra menor de idade: bocado de cores que 
representa vida, paz; quer dizer, harmonia na terra né; nada de violência e 
nem droga e nem nada... (Uirapuru)

O subgrupo II analisou as produções confeccionadas na técnica “Oficina de Sucatas”, 

tendo como método de análise a criação de uma historinha, a partir das \(ji versas produções 

individuais.

Fogo-apagou segue descrevendo a historinha do grupo:

Eu e minha família fomos andar de bicicleta; nós fomos subindo uma serra e 
o pneu da bicicleta furou e nós continuamos andando a pé; nós encontramos 
uma casinha, nós entramos, batemos na porta, quando abriu a porta, nós 
tomamos um susto, mas porque a velhinha tinha um olho só. Mas tudo bem, 
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nós entramos na casa e ela deu água, comida e dormida, No outro dia nós 
remendamos o pneu da bicicleta e fomos para casa. (Fogo-apagou)

Bem-te-vi justifica o motivo de terem optado pela criação de uma historinha como a
melhor maneira de analisar:

Muita paz e amor nessa historinha, que a gente inventou uma que não tem 
droga, nem violência na historinha. Significa paz e amor.,. No nosso 
desenho só tem as coisas que representa a violência, droga, aí nos 
inventamos essa aí ... Nós só inventamos essa daqui sobre paz e amor... 
(Bem-te-vi)

Através dessa história, o subgrupo expressou seu desejo de que as coisas, os 

sentimentos e a própria vida fossem recriados sem violência, drogas ou preconceito. Pois, 

embora na historinha a velhinha apresentasse-se com um olho só e a bicicleta tenha dado 

problema, tudo ocorreu bem e eles seguiram para casa. Há uma mudança de percepção na 

relação drogas e prazer, este estando associado a uma vida sem drogas.

Percebemos que o grupo idealizou seus sentimentos, idéias e opiniões. Esse 

pensamento binário dos adolescentes deve ser decorrente da maneira homogênea de pensar e 

encontrar soluções para os problemas. Talvez se tivéssemos empregado urna técnica que 

causasse maior estado de estranhamento, o grupo tivesse gerado outros dados.

O subgrupo III analisou as produções da técnica “se nossa vida fosse uma cor”, a partir 

das ilhas azul, vermelha, branca, verde e amarela. Quero-quero “Teteu”, um de seus 

integrantes, olhou ligeiramente para os painéis coletivos e disse o significado de tudo aquilo 

para O grupo: Significa, paz, violência, droga eprazer.

Em seguida, fez um resumo geral do painel que seu grupo construiu, através de 

desenhos e pinturas, como forma de analisar as produções escolhidas, referindo que tudo 

aquilo é:

A mesma coisa, violência, droga, prazer e paz. Isso aqui é uma pessoa 
batendo, um rapaz batendo numa moça, violência. Isso aqui é um fumando 
diamba que é droga, que é a mesma maconha. Isso aqui é o prazer, dois 
namorando. Esse aqui é o sinal da paz nesta coisa... (Quero-quero, “TeteiE)

O painel do subgrupo III tem três gravuras diferentes. Duas pessoas àgredindo-se, uma 

outra fumando um cigarro que segundo um dos membros do grupo é chamado de “diamba”, 

duas pessoas tendo relação sexual e ao lado de cada uma dessas gravuras do painel tem as 

respectivas palavras: violência, drogas e prazer. E escreveram ainda a seguinte frase: “Paz 

nesta coisa”.



No final da oficina foi utilizada a técnica “Dançando com Balões'* (.BRASIL, 1997). 

Distribuímos um balão para cada dupla e, a partir daí, os adolescentes dançaram ao som de 

uma música moderna e alegre com seus balões, respondendo aos seguintes códigos: balão 

entre as costas da dupla, trocar de dupla, balão entre a dupla (na frente), trocar de dupla sem 

colocar a mão no balão e sem deixar cair. O momento foi motivante, alegre e descontraído.

Nesse dia, o início da oficina foi atrasado e um fato interessante ocorreu, pois apenas 

oito dos participantes estavam presentes e um deles resolveu sair no início da oficina. Após 

conversarmos com alguns deles, ficamos sabendo que os outros tinham saído para outras 

atividades, também previstas para aquele dia. Refletimos se, mais uma vez, não tínhamos sido 

“boicotados1’ pelo serviço, já que nossos encontros sempre eram marcados com antecedência. 

Mais uma vez experimentavamos a força do instituído.

Ao chegarem das atividades, os adolescentes souberam que nosso grupo-pesquisador 

estava reunido em oficina e foram todos bater na porta, pedindo para entrar e participar. 

Mesmo com as atividades quase no final, eles insistiram, alegando que não sabiam que 

naquele dia iria ocorrer oficina. Aquele momento foi de constrangimento e sentimo-nos como 

se tivéssemos enganado o grupo.

Consideramos que embora essa tenha sido uma pesquisa de inspiração sociopoética, 

com relação à negociação de dias e horários, ela ficou dependente da programação do serviço. 

Embora tivéssemos sempre o cuidado de não sobrepor atividades, nem sempre esse acordo foi 

respeitado pelo abrigo. Neste aspecto, de fato, o grupo não conseguiu transgredir o instituído, 

fazendo valer o combinado previamente.

Diante dessa e outras barreiras, o certo é que. por alguns momentos, tivemos conflitos 

do tipo: será que estamos atrapalhando o andamento das atividades dos adolescentes e do 

próprio abrigo? Será que os profissionais como a própria direção têm noção da importância 

desses encontros para o grupo? Poís, por mais que se tratasse de um projeto de pesquisa e não 

de um projeto de intervenção, sentimos, desde cedo, o quanto estava sendo importante para a 

vida daqueles meninos e meninas o trabalho que vinha sendo dèsenvolvído. As 

transformações ocorridas mostravam-se a todo instante, através da mudança de atitude, na 

socialização, na participação das atividades, na capacidade de parar e refletir sobre suas vidas 

e pensarem em saídas para problemas antigos, entre tantas outras mudanças. As oficinas 

possibilitaram vivências tão fortes para cada um dos participantes, que, embora não seja este o 

objetivo desse método, houve seus efeitos terapêuticos. E isso se deu, simplesmente, por 
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representar um espaço de livre expressão de pensamentos e de sentimentos* um 

reconhecimento legítimo do direito desses adolescentes à vez e à voz.

4.2.7 Segunda oficina de análise: analisando em cores (parte II)

O encontro teve a seguinte sequência: o momento da acolhida (conversa franca), 

leitura do diário coletivo de pesquisa e a técnica “Jogo da Mentira’; Utilizamos esta técnica 

como uma tentativa de fazer o grupo revelar outros pensamentos não ditos, uma tentativa de 

fazer o grupo sair da repetição do discurso institucionalizado, Em seguida foi feita a análise 

do material já produzido. Nesse encontro, participaram nove adolescentes e iniciamos 

explicando que nesse dia seria a última oficina de análise, como já havíamos combinado.

Em nossa conversa franca, o grupo apresentava-se sereno como nunca, embora fosse 

um local de transgressão, onde todos já se sentiam bem à vontade. Nesse dia, sentimos uma 

certa diferença.

A impressão que tínhamos era de que o grupo estava sentindo o final de nossos 

trabalhos, como se aqueles momentos de refugio do instituínte tivessem chegado ao fim. 

Aquele seria nosso último encontro de análise dos dados, só restando-nos mais um, onde 

aconteceria o que chamamos de restituição dos dados.

Na leitura do diário, alguns participantes pediram que não revelássemos sobre suas 

produções, outros .não se opuseram, no entanto, percebemos que o diário poderia ter sido 

melhor explorado pelo grupo-pesquisador. Talvez tenha sido falha nossa, pois em alguns 

encontros o diário foi esquecido; não que ele não estivesse presente para que fossem 

registradas as produções, mas por não termos criado o hábito de socializá-lo no início de cada 

encontro. Esta falha também foi relatada por Martins (2001) em sua pesquisa de mestrado 

sobre a mesma temática.

Embora o grupo tenha também desenhado no diário, algumas composições eram 

somente escritas sobre “coisas boas”, “altruístas” e “jargões sobre o uso e. abuso de drogas”, 

como: “largue as drogas, siga a Jesus”; “diga não as drogas, diga sim à vida para todos do 

mundo inteiro”; “drogas não traz em nada de bom”.

Percebemos que o grupo considerou o diário como um espaço onde podiam expor suas 

histórias, segredos e sentimentos, porém não queriam a socialização de seu conteúdo. Seria 
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um espaço reservado para suas individualidades, exatamente aquilo que eles não dispunham 

naquele abrigo.

A oficina continuou com a técnica, 11 Jogo da Mentira”, uma variação do “Jogo da 

Verdade”, utilizado por Silveira (2001) em sua pesquisa de mestrado, obtendo bons êxitos.

O jogo ocorreu da seguinte forma: o grupo sentou em círculo, cada um recebeu um 

número, um voluntário iniciou o jogo pegando o número que íamos sorteando, o número 

sorteado correspondia àquela pessoa a quem ele deveria fazer a pergunta. A pergunta 

formulada pelo colega devería ser respondida com uma mentira. Todos participaram da 

brincadeira, tendo feito uma pergunta e respondido outra, pelo menos uma vez. As perguntas 

deveríam ter relação com o nosso tema de pesquisa.

O grupo ficou entusiasmado com a técnica, agitado e atento para ouvir as perguntas e 

respostas dos colegas. Todos participaram do jogo, mas hesitavam em responder, talvez 

porque a mentira terminasse por revelar a verdade, e isso, para muitos, incomodava,

Alguns apresentaram resistência em seguir a regra do jogo, atrapalharam-se e 

acabaram respondendo a verdade. O interessante foi que um deles disse: não sei o que é 

mentira ou verdade, já estou todo confuso. (Sabiá-laranjeira).

Galo-cla-campina diz: pergunto se o Asa Branca “Pombão” usa droga.

Asa Branca “Pombão” respondeu, inicial mente, com a verdade, e depois que o grupo 

reivindica pedindo que ele respondesse com uma mentira, ele diz o oposto do inicial:

Eu não tenho nada a declarar mais eu não uso droga não, obrigado. Eu uso 
cara de vez em quando eu tô usando e se você me emprestar uma balinha aí 
eu aceito viu, obrigado, (Asa Branca “Pombão”)

Bem-te-vi também quer saber se o colega usa drogas. Em seguida fala: Oh Galo-da- 

campina tu gosta duma balinha? O colega responde.

Eu não gosto duma balinha não, (Galo-da-campina)

Jaó fez uma pergunta que relacionava a droga com a violência ao Sabiá-laranjeira: 
Sabiádaranjeira, você fica muito violento quando usa droga?

Sim, não é não, (Sabia-laranjeira)
Alguns passaram a investigar alguns aspectos como a sexualidade do colega, que até 

então não tinha sido revelada com tanta nitidez. Sabiá-laranjeâra pergunta a tucano:

É verdade que você tem prazer pelo homem? Você não gosta de mulher 
não, né? (Sabiâ-laranjeira)
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Tucano revida rapidamente, mas em seguida responde com mentira:

Quem não gosta é tu, macho. Sim. (Tucano)
E em seguida Jaó também se refere à sexualidade de Sabiá-laranjeira ao perguntar: 

Sabiá-laranjeira você fica muito bicha quando você tá cheirando? Ele responde com a 

mentira, mas em seguida faz questão de deixar claro que não é verdade.

Fico, mas não é não. (Sabiâ-laranjeira)
O prazer que a droga causa também é referido nestas perguntas. Curió faz questão de 

saber de Uirapuru, realizando a seguinte pergunta: Que prazer que você sente quando você 

está usando droga? E Uirapuru responde com a verdade em um tom bem sério.

Eu sinto uma ilusão e ao mesmo tempo ficar doidao, a droga a gente pensa 
que é bom mais é só uma ilusão, é um prazer que leva a gente a loucura, só 
isso aí o meu toque. (Uirapuru)

Algumas pessoas preteriram fazer perguntas referentes à sexualidade do colega, se 

usavam ou não drogas e se sentiam prazer ao usar essas substâncias. Poucos conseguiram 

responder com mentiras e aqueles que responderam com mentiras, ao final de suas respostas, 

faziam questão de fi-isar que era mentira, explicitando a verdade. Como esse jogo se mostrou 

um gerador de tensão no grupo e como foi difícil mentir!

Em seguida, propusemos um relaxamento bem diferente daqueles que já havíamos 

feito antes. Ao som de uma música suave e descontraída foi solicitado ao grupo que se 

posicionasse confortavelmente, de olhos fechados, e em seguida pedimos que eles ficassem 

em silêncio, ouvindo somente o som da música. Compassadamente, fomos falando para o 

grupo que se preparasse, pois todos íriam fazer uma viagem a um local bem diferente e 

tranqüilo, longe de preocupações e tensões do dia-a-dia. E então dissemos: “vamos iniciar 

uma viagem, será uma viagem bem diferente daquelas que você tem costume de fazer. Você 

irá fazer uma viagem num tapete mágico. Imagine que você está ao ar livre, em um belo dia 

de primavera, o sol está brilhando e as flores estão desabrochando, exalando um perfume bem 

suave. Sinta esse cheiro, esse ar que você respira é puro; respire lentamente. Imagine-se em 

um tapete mágico, livre para ir a qualquer lugar sem esforço. Você irá para 'bem alto. Sinta-se 

flutuando em cima do tapete mágico. Você está voando leve mente, voe o mais alto que 

desejar, voe mais. Vá até onde você alcançar. Olhe para baixo e veja o quanto você já voou. 

Fique calmo e relaxado. Respire lentamente mais uma vez. Vá para onde você quiser. Alcance 

o sol, sinta o calor do sol, toque as estrelas, veja o brilho da lua, aproveite esse momento. 

Você está num paraíso. Fique neste lugar por mais alguns minutos e prepare-se para voltar 
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dessa viagem no tapete mágico. Você agora irá voltar. Volte, suavemente, tranquilo, desfrute 

desse momento, desse passeio flutuando no tapete mágico. Você já está chegando à Terra, seu 

tapete vai pousar lentamente, bem devagar. Seu tapete pousou. Abra os olhos bem devagar, 

compassadamente... saia de cima do tapete e... pode sentar'.

Ficamos surpresos e com um certo sentimento de frustração por não ter realizado mais 

esse tipo de relaxamento ern oficinas passadas. O que aconteceu foi que desistimos desde a 

primeira tentativa, ainda no primeiro encontro, quando o relaxamento não foi bem aceito pelo 

grupo, havendo dispersão. Em resposta a essa reação, decidimos usar outras técnicas.

A experiência foi emocionante, pois pudemos ver todos aqueles adolescentes deitados, 

com seus corpos imóveis, deixando-se levar pelo som da música, percorrendo os caminhos 

sugeridos. Foi incrível!

Nesse dia, dos nove adolescentes presentes, somente dois não conseguiram se 

envolver por inteiro na atividade e, por alguns momentos, eles ficaram tentando despertar os 

outros colegas, conversando e de olhos abertos. Mas, mesmo assim, consideramos uma 

grande evolução do grupo, embora tenha havido um pouco de interferência desses 

participantes na hora do relaxamento, consideramos que os outros viajaram tão fundo nesse 

“passeio1’, chegando até mesmo a ultrapassar o limite entre imaginação e realidade:

Eu me senti solto, eu me senti relaxado. Foi bom, né, tia. Lá em cima, 
olhando o mundo, imaginando que fosse verdade. .Mas, é só um sonho. Eu 
me senti desse jeito. (Sabiá-laranjeira)

Eu me senti relaxado como se fosse verdade, no céu, no ar, no tapeie, 
fâem-te-vi)

Diante de suas falas pudemos perceber o quanto essa atividade foi proveitosa para o 

grupo desencadear o potencial imaginativo, liberando tensões e deixando os adolescentes 

livres para o momento seguinte de análise dos dados já produzidos.

Eu fui no céu, batí no cometa, tia; eu eslava me sentindo leve, como se 
estivesse andando por cima d’água, assim..., tudo assim calmo, só 
tranquilidade, certo. (Jaó)
Eu me senti leve; eu vi a lua, vi o sol, vi a estrela, vi ds nuvens, andei de 
tapete. Andei, me senti dentro d* água mesmo, no mar, vi a pista, vi tudo, eu 
achei legal, eu vi tudo, só isso. (Quero-quero “Teteu”)

... me senti o Aladim, passei pelas estrelas, visitei a lua, visitei Júpiter, 
roubei o anel do Júpiter. Foi bom! Na hora que eu vinha, levei uma 
barroada do meteoro epctrei na terra,., (Uirapuru)

Rapaz, eu me senti muito bom, eu me senti voando... eu fui para lua, vi a.s 
estrelas, vi um bocado de meteoro e só aí eu cheguei na terra... (Tucano)
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Continuamos o nosso encontro com a divisão do grupo em dois subgrupos. A técnica 

utilizada para essa divisão deu-se a partir dos números que todos receberam na técnica “Jogo 

da Mentira”. Foi realizada a seguinte divisão: aqueles que receberam números pares 

■formavam um subgrupo e os de números ímpares outro, assim os subgrupos ficaram bem 

mesclados.

Para essa oficina de análise, pensamos em trabalhar com a técnica de “História a 

Continuar", mesmo correndo o risco de redigir uma história para nós, para o que nossos 

ouvidos gostariam de ouvir e não para o próprio grupo. Mais uma vez utilizamos a intuição, 

pois já nos sentíamos bem à vontade com a pesquisa e, mais ainda, com o grupo. Passamos a 

quebrar regras de algumas coisas planejadas, a arriscar mais. Com os dois subgrupos já 

formados e reunidos, cada um deles ficou com uma historinha a continuar.

Embora essas histórias pareçam ter um aspecto moralizador do grupo, não tivemos 

essa intenção ao construí-la. Vale ressaltar que seu início foi confeccionado a partir das 

produções plásticas e falas do grupo, sendo que seu conteúdo foi baseado no que ficou 

evidente para nós, não só em suas produções e falas, mas também em seus comentários.

Historinha I

A História da Vila Vintém

Está é uma história da Vila Vintém, no subúrbio de Brasília, onde dois adolescentes 

conversam: João e Ana. .Ele está falando para ela que a Dona Maria, a viúva da casa 345, 

disse que droga mata, transforma a vida da pessoa numa desgraça, o cara pode ser preso e 

morto, e mais, que droga é também a vida de alguém abandonado, sem apoio de qualquer 

outra pessoa. Já o Sr. José da casa 348 que está a fim da Dona Maria, disse que a droga 

também causa prazer.

O garoto João disse para Ana:

Ana, o meu coração fica triste ao ver alguém usando droga, e principalmente quando 

rola violência, o cara ou a mina fica doidão.

Ana respondeu: João, será que a galera não usa droga por desgosto da vida ou por 

incentivo dos amigos?

E João: Ancç é porque os outros leva para o mau caminho com drogas, E aquela 

pessoa que os pais apoia leva para escola. Dá conselho e não deixa o menino andar muito 
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pelas rua com outros amiguinhos porque, nas ruas, aprendemos, Ana, a usar drogas e furtar: 

para nossos pais não é bom, mas para nós é muito bom. Ana lembre disso, não use drogas. 

Fui, ok.

SUBGRUPO: Sahiá-laranjeira, Bem-te-vi, Jaó, Quero-quero “Teteu'\ Asa branca 

“Pombão”

Historinha II

A História do menino Ronaldo

Era uma vez um menino que morava lá perto do viaduto, lá da minha cidade. Ele disse 

que tem muitas drogas espalhadas pelo mundo, tem a maconha, também a pedra, a aranha e 

outras. Disse que droga causa violência e, às vezes, as crianças e jovens são violentados 

também na escola ou na rua. Isso já aconteceu comigo, mas eu não sei por que isso acontece, 

assim também porque que as pessoas dizem que o branco é paz, vermelho representa 

violência, verde esperança. O nome desse menino que me contou essa história é Ronaldo, só 

que com uma pequena diferença, ele é perna de pau na bola. Ele disse que quando era criança 

brincava na chuva com os amigos, morava com seus país, jogava bola, vivia em harmonia e o 

que queria para sua família era paz, viver em tranquilidade na sua cidade. Para viver sem 

drogas, violência, fome, etc. E o que queria era entrar numa esc o linha para aprender jogar 

mais futebol!

SLJBGR UPO', Uirapuru, Galo-da-campina, Tucano, Curió

Nestas historinhas o grupo faz menção à importância da família como estrutura 

primordial da sociedade, à oportunidade de crescer profissionalmente e à educação como 

meio de barrar a ociosidade e a curiosidade mal conduzida dos adolescentes.

Finalizamos o nosso encontro com a avaliação do dia, explanando para o grupo- 

pesquisador que teríamos somente mais um encontro para a restituição dos dados. Eles 

expressaram inconformaçao, mesmo estando cientes, desde o início, de todo o processo de 

pesquisa. A não aceitação do fim dos trabalhos expressa pelo grupo, justifica-se pelo fato de 

termos desenvolvido uma relação de carinho e respeito. Na condição de instituintes, eles já 

haviam se habituado com os prazeres e desprazeres dos nossos encontros. Acreditamos que 

até o fato da facilitadora da pesquisa estar grávida, prestes a parir, tenha provocado naqueles 

adolescentes sentimentos relativos à maternidade. Tudo isso pode ter mexido com 
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sentimentos e idealizações de suas vidas. Tudo isso interferia na sensibilidade e na fantasia 

dos membros do grupo,

Em muitos momentos da pesquisa, procuramos negar nossas implicações e 

sentimentos, fechando os olhos e a mente para alguns fatos. Imaturidade nossa! A 

neutralidade do cientista inexiste, conforme nos lembra Lourau (1993, p. 16) quando diz que o 

cientista, hoje, confere à ciência seus próprios valores, independente da posição ideológica 

que possui... logo, a neutralidade axiológica, a decantada “objetividade", não existe.

Uma voz interior alertava-nos. Era como se voltássemos à realidade, vendo aqueles 

adolescentes sem a presença de suas famílias, sem uma perspectiva de vida muito clara, tão 

novos e já com uma história de vida marcada por inúmeros fatos negativos. Aquilo nos 

cortava o coração, tornando impossível abolir nossos sentimentos por mais que pensássemos 

na tal neutralidade da ciência.

Para Oliveira (2000, p. 100), é do nosso mundo imaginário que trazemos toda a força 

criativa e sensível, abandonada pela ciência moderna. Essa neutralidade da ciência é 

ressaltada pelo autor, quando ele diz que: a voz da racionalidade ocidental que separou os 

sentimentos, afetos, intuição e paixões da produção e apreensão do conhecimento, nos 

distanciou de ver a realidade em sua complexidade e integralidade.

Talvez por isso, aos poucos, fomos nos identificando cada vez mais com o método do 

grupo-pesquisador. O fato da abordagem do método ter ido buscar na análise institucional 

alguns de seus princípios, permitiu-nos que fôssemos científicos ao ponto de reconhecermos 

os limites da neutralidade, mas do nosso jeito. Diante deste aspecto, Lourau (1993, p.16), 

refere que a análise institucional: ... tenta não fazer um isolamento entre o ato de pesquisa e o 

momento em que a pesquisa acontece na construção do conhecimento... tenta, timidamente, 

ser um pouco mais cientifica.

Precisamos deixar claro que esse termo ‘‘mais científica”, que Lourou utiliza, não quer 

dizer que outros referenciais-método lógicos não sejam científicos, mas que a análise 

institucional reconhece os limites da neutralidade no ato de pesquisar.

Dando continuidade ao nosso processo de pesquisa, investimos numa fase 

“teoricamente” mais solitária, onde buscamos, através de nossas análises, um agrupamento 

das falas do grupo, que permitisse uma melhor aproximação do que estava expresso em suas 
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produções, procurando visualizar o processo como um todo, para poder restituir ao grupo os 

dados produzidos.

Aquela etapa, antes considerada mais difícil, havia chegado ao fim!

4.2.8 A oficina de discussão dos dados pelo grupo pesquisador

O último encontro do grupo-pesquisador deu-se com a restituição e discussão dos 

resultados que havíamos produzido. Aconteceu um mês e quinze dias após nossa última 

oficina de análise, o maior espaço já ocorrido entre uma oficina e outra. Mesmo assim, o 

grupo ainda se fazia grupo, estando presentes onze co-pesquisadores. Mal podíamos esperar 

por esse encontro final!

Por um instante pensamos se, de fato, tínhamos alcançado o objetivo de nossa 

pesquisa. Logo esse pensamento dissipou-se e tivemos a certeza de que a pesquisa caminhou 

como deveria ter caminhado, dentro do que tivemos condições de realizar. Como já 

mencionado, esse dia ficou marcado por um sabor de saudade e lamentação por nossa 

pesquisa ter chegado ao final.

O grupo estava meio disperso, pois os funcionários responsáveis em avisá-los não 

fizeram como combinado. Nossa chegada foi surpresa para todos do grupo.

O encontro foi iniciado com o momento de acolhida “Conversa Franca”, explicando 

que aquele dia tinha como objetivo a restituição da análise dos dados que havíamos 

produzido. Falamos um pouco do nosso diário coletivo de pesquisa que, por mais que aquele 

fosse o nosso último día de encontro, ainda fazia parte daquele momento.

Demos início ao relaxamento. Embora fosse o último dia, tentamos que tudo ficasse 

parecido com os encontros anteriores, cheios de vida, alegres e produtivos. Mas foi 

impossível, os semblantes de tristeza ficaram evidentes. Naquele momento, o grupo seguia 

seu caminho.

Quebramos as barreiras! '*

Quando nos referimos a barreiras, reportamo-nos ao fato de, inicialmente, termos 

subestimado o potencial ou amadurecimento do grupo. Achavamos que esse tipo de 

relaxamento não se adequava bem, passamos a ter essa falsa impressão desde a oficina de 
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negociação, onde realizamos a “Técnica do Andar” e não tivemos sucesso. Então, achamos 

que relaxamentos desse tipo não teria o efeito desejado. Estávamos enganados!

Então, nesse dia, iniciamos o encontro com o relaxamento que mais temíamos realizar 

com os adolescentes. Fizemos mais uma viagem, só que dessa vez pelo nosso imaginário.

Adams e Mylander (2002, p. 137) referem que a arte, a natureza e a imaginação são 

fundamentais para o cuidado com a saúde. Sobre a Imaginação eles descrevem:

Nenhum universo é mais vasto que a imaginação. Tudo passa primeiro por 
eia: todas as artes, filosofias, invenções, assim como toda mudança e desvio 
do dia a dia. d imaginação é o melhor amigo da mente, o burilador de 
sonhos e a companhia feliz da vida.., Não é possível confinar a imaginação 
só em adjetivos, por que sempre em nossa escolha de descrição, a 
imaginação está no controle. Ela define a si mesma. A espontaneidade 
cerebral pulsa na existência como um nascimento. O pensamento, pai 
adotivo, toma a criança e age - ou não - enquanto parece conveniente. De 
onde vem a imaginação? O pensamento pode fornecer apenas a mecanismo 
guia mais tosco. O resto é um oceano eclético de memória coletiva 
consciente ou inconsciente. Tudo isso é a história da pessoa e toda 
possibilidade de permuta e combinação de impulsos sensoriais começa 
como uma semente da imaginação.

Ao som de uma música suave e estando todos posicionados confortavelmente, 

iniciamos o relaxamento, falamos para o grupo: "Nesse momento, vamos nos preparar para 

fazer uma viagem pelo nosso imaginário. Deitados com as pernas pouco afastadas, os braços 

estendidos em forma de X, vamos procurar fechar os olhos... Feche os olhos, bem devagar, 

respire três vezes, lentamente... lentamente... profundamente... profundamente... mais uma 

vez, respire profundamente... mais uma vez, respirando pelo nariz e soltando esse ar pela 

boca. Procure ter paciência com você, sinta os pés, sinta como esses pés são importantes, as 

pontas dos dedos, as mãos, sinta as pontas dos dedos das mãos, cada dedinho, procure ter 

muita paciência com vocês. Agora imagine uma luz dourada que vem do alto de todo o seu 

corpo, essa luz penetra em todos os seus órgãos, coração, cabeça, pés, pernas, barriga, 

pulmão, órgãos sexuais. Essa luz vai se confundindo com o ar que você respira, tornando seu 

corpo leve, muito leve... forte, muito forte... alegre, muito alegre... e cheio de força para fazer 

essa viagem. Imagine como você vai fazer o percurso dessa viagem. Como se encontra o 

tempo? Será que está chovendo ou fazendo sol? Com quem você pode encontrar nessa 

viagem? Cumprimentar, manter um diálogo? O percurso que você vai fazer é todo cheio de 

surpresas. Como você se encontra com a natureza? As flores do campo., as águas... o sol ou a 

chuva... o céu... Nesse momento, quais são seus sentimentos? À distância você só visualiza 

uma ponte, uma ponte bem grande. Aproxime-se dela e inicie a travessia, no meio da travessia 
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você encontra um obstáculo, qual será esse obstáculo? Como você deve superar esse 

obstáculo? Quais os sentimentos que invadem seu coração e sua mente nesse momento? Que 

sentimentos são esses? Como você continua essa viagem? Respire bem fundo, relaxe. Imagine 

como é o lugar que está à sua espera nesta viagem? O que se faz nesse lugar? Como você se 

sente nesse lugar? E o que você encontrou nesse local que tem a ver com o nosso tema de 

pesquisa? Respire mais uma vez. Agora lentamente você começa a mexer os seus pés, os 

dedos dos seus pés, suas pernas, como elas são importantes para você, pois lhe mantêm em pé 

e facilitam sua locomoção, sua mãos, seus braços. Abraçando as pernas, movimente o corpo 

de um lado para o outro, respirando sempre profundamente... de olhos ainda fechados, 

lentamente vá se mexendo, sentindo seu corpo, sentindo-se feliz, muito feliz... lentamente 

você vai abrindo os seus olhos, voltando dessa viagem". E agora expresse como foi essa nossa 

viagem para você, o que você encontrou, sempre pensando no nosso tema de pesquisa.

Após o relaxamento os membros do grupo-pesquisador expressaram-se:

Para mim foi boa. Pi minha família, tudo feliz, um bocado de gente da 
minha família: fui em casa: foi bom encontrei um bocado de coisa, Coisa 
que eu não via há muito tempo (Uirapuru)
Só lembranças da minha família. ..(Jaó)

Eu encontrei a barreira que era a droga, a violência. (Sabiá-laranjeira)

Eu achei muito bom, que faz a gente se sentir voando: e deu para pensar 
naquilo que a gente já fez e que hoje a gente se arrepende. Foi muito legal, 
deu para pensar na minha família, deu para ver como é que vai ser de hoje 
em diante. Deu para ver o futuro, que com certeza eu acho que eu não faço 
mais besteira. Deu para ver a natureza como ela é bonita, deu para ver 
tudo, (risa branca, hPomhão”)

Com esse relaxamento, pudemos perceber que eles fazem alusão às drogas como uma 

barreira em sua vidas, um obstáculo a ser superado. Para isso, a família apresenta-se como o 

néctar da vida, o meio de superar o obstáculo. Algo não muito fácil, considerando-se que suas 

histórias de vida são marcadas por desencontros, abandonos e segregação.

Em seguida, fizemos a restituição dos dados produzidos pelo grupo-pesquisador, 

Todos escutaram atentamente o que talávamos, confirmando tudo aquilo que haviam 

produzido nos diversos dispositivos utilizados.

O grupo pesquisador, composto por adolescentes institucionalizados mostrou em suas 

produções, que já havia entrado em contato com as drogas, direta ou indiretamente, deixando 

claro que a dependência química leva a diferentes tipos de violência (doméstica, gênero, rua). 

O prazer buscado e, algumas vezes, proporcionado pelo uso de drogas tem relação com a 
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história de vida de cada um deles. Para o grupo, essa relação de drogas, prazer e violência é 

vivenciada de forma conflituosa, deixando marcas difíceis de serem apagadas.

Após esse momento de restituição dos dados produzidos, tivemos certeza de que 

estávamos nos separando, embora o grupo já tivesse reconhecido isso.

Os adolescentes expressaram o desejo de tentar manter viva a banda musical “Meninos 

do Abrigo11. Uirapuru disse: quem sabe se daqui não sairão grandes cantores?

Na realidade, o que os membros do grupo mais almejavam era um futuro melhor, bem 

diferente do presente que vivenciam no abrigo. Mesmo com todas essas vivências, tão fortes e 

marcantes, quase sempre de forma negativa, continuavam resistindo, desejando uma vida 

futura diferente e mais feliz. Por mais que as coisas mostrassem-se feias e sem perspectivas, a 

capacidade de sonhar sobrevivia.

Outro ponto a ser destacado é que, apesar de não ser este o nosso intuito, as oficinas, 

em alguns momentos, também se mostraram como um espaço com traços terapêuticos. Isso 

pôde ser percebido no dia da restituição dos dados já analisados pelo grupo, ficando marcado 

por um sabor de saudade e lamentação por nossa pesquisa ter chegado ao fim. Talvez tenha 

acontecido isso pela inexistência de outros espaços ou oportunidades de se fazer ouvir e 

saber-se respeitado, nos serviços ditos de amparo e assistência aos carentes.

Nesse dia, algumas pessoas do grupo posicionaram-se em relação às oficinas:

A gente chegava aqui triste, aí ficava mais alegre, mais contente... (Bem-te- 
vi)

Deu pra aprender um bocado de coisas diferentes; deu pra soltar as coisas 
ruins... A gente vinha com raiva, ai começava a brincar... ficava alegre, 
depois lodo mundo descia alegre, se pintava, fazia desenho.... E deu para 
esquecer um bocado de coisas ruim... rís oficinas da senhora foi bom para 
um bocado de coisas, até, assim, pra fazer a gente esquecer mais; falando 
de violência e droga deu pra tirar mais um pesinho da consciência, 
aprendemos um bocado de coisas com nós mesmo. (Uirapuru)

Acreditamos que uma das coisas que dificultou nosso trabalho no abrigo foi o fato de 

tratar-se de um projeto de pesquisa e não de intervenção, podendo parecer ameaçador à 

instituição.

Para finalizar o nosso processo de descrição das oficinas com os co-pesquisadores, 

gostaríamos de destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, entendemos que essas oficinas 

vivenciais mostraram-se como um instrumento importante nessa fase da pesquisa, tendo 

grande aplicabilidade e aceitação com o grupo de adolescentes, uma vez que favoreceu a 
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riqueza de expressão e as manifestações criativas, possibilitando a fertilidade dos 

conhecimentos produzidos.

Tratando-se de uma pesquisa que teve como co-pesquisadores adolescentes 

institucionalizados, podemos afirmar que o trabalho com adolescentes dentro de uma 

perspectiva grupai é um ato de extrema relevância quando se pretende uma abordagem mais 

ampla e multi referencial, seja na pesquisa, assistência ou ensino, tornando-se um instrumento 

precioso na aproximação desse universo. E foi dessa forma que tentamos trabalhar, criando 

condições para que o grupo se revelasse, ponto fundamental para que o processo de pesquisa 

seguisse seu curso, fazendo-se necessária a junção entre o embasamento teórico, momentos de 

reflexão e avaliação e, principalmente, a valorização de conhecimentos, sentimentos e 

experiências que cada integrante do grupo carregava. Somente com esses quesitos podemos 

de fato, caminhar em busca de uma efetiva estratégia de pesquisa para o trabalho da 

enfermagem.

Entendemos ainda ser de suma importância que os profissionais de saúde e educação 

ofereçam aos adolescentes espaços para a construção de grupos que venham a trabalhar 

questões como o uso de drogas, violência, sexualidade, DSTs/AIDS, gravidez precoce, entre 

outros assuntos que permeiam o dia-a-dia desses.

Com relação à abordagem grupai como técnica de pesquisa junto a adolescentes, 

percebemos que foi uma prática onde a inspiração no método da socíopoétíca mostrou-se 

extremamente fértil. Entendemos que ela atende à necessidade de preservar as singularidades, 

funcionando como urna ferramenta para despertar e ativar a criatividade, a sensibilidade, a 

sexualidade e, também, para transformar em conhecimento os conteúdos oriundos da esfera 

inconsciente. Estas informações normalmente são ignoradas, disfarçadas, encobertas e, 

principal mente, ocultas pelos métodos científicos convencionais de se fazer pesquisa.

Diante disso, afirmamos que grande parte do conhecimento produzido sobre 

adolescência a caracteriza como sendo uma fase de transição, permeada de ansiedade, 

contradição e questionamento, que, muitas vezes, vai de encontro ao instkbído pelo mundo 

adulto. O trabalho realizado não objetivou transformar esses adolescentes em projetos de 

adultos “certinhos”, mas antes, possibilitar-lhes a expressão de pensamentos e sentimentos, 

estimulando-os à criatividade, abrindo espaço para o emergir da subjetividade.
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5 CATEGORIZANDO A VIDA EM CORES

Iniciaremos a nossa segunda parte de análise dos dados de pesquisa, agora de modo 

diferente do capítulo anterior que se limitou a descrever o processo de pesquisa e a análise do 

grupo-pesquisador. Nesse momento, iremos cortar e categorizar os dados seguindo a prática 

acadêmica usual Entretanto, com o devido cuidado de respeitar as categorias criadas dentro 

do próprio grupo-pesquisador.

Esclarecemos que a nossa análise representa somente uma aproximação, ou seja, um 

outro olhar sobre o produzido durante o processo de pesquisa. Essa é apenas nossa forma de 

perceber a realidade que se fez presente na pesquisa, uma voz a mais, entre todas as outras 

que compuseram o grupo-pesquisador.

Entramos real mente numa etapa mais solitária, acredito que numa viagem no mesmo 

tapete mágico que o grupo-pesquisador lançou mão em um momento anterior. Ora deliciando- 

nos com o brilho da lua e do sol em volta da terra; ora queimando-nos com o calor do sol, ou 

ainda pegando carona em cometas e meteoros. Desse modo, procuramos aproximar-nos de 

sentimentos e vidas, desconstruíndo e construindo juntos e, ao final, pudemos deliciar-nos 

com essa nova produção, diferente de algumas verdades já instituídas no mundo acadêmico, 

mas certamente temperada com uma pitada de criatividade e empenho. Para Minayo et al 

(1994, p. 16), nada substitui a criatividade do pesquisador. O progresso da ciência está mais 

associado à violação das regras do que propriamente à sua obediência.

E se arte é sinônimo de criatividade, foi com a criatividade que tentamos trabalhar. No 

final das contas, achamos que o trabalho foi terapêutico, tanto para o facilitador, como para os 

co-pesquisadores dessa pesquisa.

Adams e Mylander (2002, p. 132) referem que

a criatividade é grande remédio para o criador e o resultado final 
pode ser um ótimo remédio para quem a experimentar. Tenho certeza 
de que se a criatividade tivesse sido estudada, ela provaria ser um 
grande estimulante para o centro psicoâmunológico de cada um. 
Criar coisas em conjunto liga as pessoas e estimula conversas íntimas 
e profundas.

O grupo-pesquisador produziu o conhecimento a partir de sentimentos expressos. 

Nele, estão suas implicações, suas experiências de vida, seus desejos, suas visões de mundo, 

prazeres e desprazeres, feridas e cicatrizes, mas, acima de tudo, vozes verdadeiras que ecoam
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no interior de cada um que compõe o grupo-pesquisador, tudo isso expresso em forma de arte, 

histórias, músicas e falas.

Sobre a junção entre arte e ciência, Minayo et al (1994, p. 09) destacam que ... a 

poesia e a arte continuam a desvendar lógicas profundas e insuspeitadas do inconsciente 

coletivo, do cotidiano e do destino humano.

Não viemos aqui para explicar ou ditar quais são os sentimentos dos adolescentes 

institucionalizados no que se refere à relação entre drogas, violência e prazer. Mas para 

possibilitar a expressão desses sentimentos, através da expressividade de seus corpos, da 

criatividade no aprender, no conhecer e no pesquisar, sendo co-responsáveis pelo 

conhecimento produzido.

Antes de partir para esta categorização, gostaríamos de ressaltar a presença de alguns 

analisadores que surgiram no decorrer da pesquisa que merecem uma atenção especial.

O poder do instituinte dentro do grupo foi um fato transparente. Durante todo o 

transcorrer dos momentos de produção e análise, pudemos perceber o rebuliço causado pela 

oportunidade que esse grupo teve de se fazer instituinte, sendo nitidamente evidenciado ao 

confirmar que a droga causa prazer e que isso jamais pode ser negado, ao mostrarem o outro 

lado de suas vidas, seu cotidiano fora dos muros do abrigo, enfim.

No meio de vidas, corpos, cores e espaços surgiram, também, forças opostas. Entre 

essas, logo no início da pesquisa, surge a primeira: quando a direção do abrigo demonstrou 

receio em que a pesquisa fosse realizada lá. É importante ressaltar, também, que essa rejeição 

se mostrou em muitas situações, tomando difícil a participação dos adolescentes, mesmo que 

as oficinas fossem marcadas com antecedência e de acordo com a conveniência do próprio 

abrigo. Talvez pelo fato da temática “droga” ser recheada de preconceitos ou devido ao medo 

de que mexéssemos em coisas proibidas e encobertas naquela instituição.

Não podemos deixar de considerar todo o contexto que envolve um serviço do tipo 

abrigo para menores em situação de riscos, com características repressora^ normatizadora e 

segregadora, com relações de poder bem definidas entre o instituído e o instituinte.

O movimento instituinte foi observado por várias vezes naquele abrigo, não só em 

relação ao grupo-pesquisador, mas a todos que fazem aquela instituição. Observamos isso nos 

olhares, em conversas pelos corredores, acontecimentos e revelações do próprio grupo- 

pesquisador.
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através de atitudes violentas, expressividade corporal valorizando ao máximo a sensualidade, 

sexualidade e expressão de prazer, tudo o que era proibido naquele contexto institucional.

A relação de poder foi também evidenciada quando o grupo-pesquisador demonstrou 

desconfiança em deixar o diário intinerante, ou diário coletivo de pesquisa no próprio abrigo, 

sob pena de ser revelado e ter como resposta medidas repressoras.

A luta para manter o espaço do instituído pôde ser observada em vários momentos, 

destacando-se aquele em que o grupo pesquisador reivindicou e conseguiu que a oficina fosse 

marcada para outra data em que pudessem participar, sem que os adolescentes precisassem 

abrir mão das atividades esportivas previstas para o mesmo dia. Naquele momento, os co- 

pesquisadores demonstraram seus sentimentos de pertencerem a um grupo, lutando para fazer 

valer isso.

O contato com as drogas, a prática de delitos, o fato de estarem abrigados sob a guarda 

do Juizado de Menores, permanecendo afastados de suas família, gera sofrimento em cada um 

desses adolescentes, nem sempre percebido. Para eles isso já se tornou tão comum em suas 

vidas que alguns aparentam estar acostumados, mas inconformados com essa condição em 

que suas vidas se encontram.

Para realizar a análise do material produzido pelo grupo-pesquisador, a partir de 

vivências, tendo as cores azul, vermelho, amarelo, verde e branco como categorias 

referenciais, procuramos apreender o conhecimento produzido como um todo, através da 

relação que fizeram entre o que produziram e analisaram e o tema gerador proposto - Drogas: 

uma relação de violência e prazer.

As categorias empíricas foram criadas a partir das oficinas de produção dos dados, 

onde procuramos destacar as palavras que os adolescentes mais associavam a cada cor, como 

também através da análise que o grupo fez de seus desenhos e das cores utilizadas, de onde 

resultou, então, essa categorização.
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No Quadro 1, apresentamos uma síntese do apreendido do grupo pesquisador.

Categorias referenciais/cores Categorias empíricas - Temas

Vermelho Violência; incertezas; prazeres e paixões; 

fúria

Branco Paz; tranquilidade

Azul Espiritualidade; amizade e prosperidade

Amarelo Harmonia; serenidade; alegria

Verde Esperança; encontro com a natureza e 

renovação da vida

Quadro 1 - Quadro demonstrativo das categorias referenciais e empíricas apreendidas sobre 

o tema gerador - Drogas: uma relação de violência e prazer.

5.1 O vermelho de nossas fúrias e paixões

O vermelho é explosivo, chega irrompendo com sua fúria, despertando incertezas e 
paixões. É a cor da violência, mas é também a cor dos amores, da sensualidade e da 

sexualidade.

O amor pela família é vermelho. Aparece como elemento chave para o saudável 

crescimento e desenvolvimento de uma criança. O grupo-pesquisador mostra-se como um 

grupo de pessoas carentes, cujas famílias faz em falta em suas vidas, deixando claro que um 

lar bem estruturado é algo de extrema importância e desejado por todos. A falta dessa 

importante referência é associada a muitas das experiências negativas pelas quais passaram, 

em suas curtas e intensas vidas.

Ao evidenciarem esses aspectos, os membros do grupo ressaltaram o vermelho como a 

cor predominante na atualidade de suas vidas, representando a violência da qual são vítimas e\ ;• 
a incerteza do futuro. Isso é demonstrado nos sentimentos que inspiram idealizações no 

presente e principalmente no futuro.

Vale ressaltar que o grupo sempre se interessou pela cor vermelha em nossas oficinas. 

Dessa forma, concordamos com Silva (1998) quando caracteriza o vermelho como sendo uma 
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cor atraente e poderosa, mas que denota também grandes fúrias e grandes paixões, além de 

proporcionar energia, vitalidade, força de vontade e coragem.

E no vermelho que o desejo pela liberdade se expressa, como o vôo de uma borboleta 

de um dos desenhos do grupo. Liberdade de expressão, de atitudes, de escolha, de movimento, 

de recusa e aceitação das coisas da vida, inclusive da droga. Ou ainda a liberdade de seus 

corpos presos ao prazer traiçoeiro das drogas. Enfim, é no vermelho que está retratada essa 

“Hberdade-não-liberdade71 ou essa "não liberdade71.

5.2 O branco da paz e da tranquilidade

O branco surge como uma alternativa para a paz, um espaço sem violência, da busca 

da harmonia e da tranquilidade. No entanto, percebemos que não há uma completa sintonia do 

grupo com a cor branca, pois embora fizesse menção à importância desses aspectos, estava 

sempre buscando outras cores para associar ao branco. Em suas vidas, essa paz, harmonia e 

tranqüílidade representadas pelo branco parece ser coisa adormecida em sonhos, desfazendo- 

se em seus cotidianos matizados de outras cores não tão singelas. Cores que se misturam nos 

corredores do abrigo, nos atos daqueles que lhes prestam assistência, no dia-a-dia de suas 

vidas, transformada na aquarela de um, nem sempre percebida pela maioria dos que os 

cercam. Enfim, essa realidade é visualidade somente nos pequenos detalhes como, por 

exemplo, no que foi realizado no diário coletivo de pesquisa por alguns dos co-pesquisadores.

A casa grande cheia de portas e janelas desenhada no diário coletivo de pesquisa por 

Tucano, significando o dia lindo que amanheceu e toda sua família morando junta, e que, só 

assim, ele teria paz.

É o Curió expressando seus desejos através de uma frase que diz:

eu acho que o Brasil seria melhor sem preconceitos. (Curió)

Uirapuru revelando seu amor por Aline, um amor que mal começou e já houve 

separações. Pois Uirapuru encontra-se abrigado sob guarda judicial e não sabe o dia que sairá 

do abrigo.

Quero-quero “Teteu” expressando que no abrigo tem muita confusão:

Neste abrigo tem muita confusão e está tudo errado.(Quero-quero 
“Teteu”)
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Desse modo, o branco apresenta-se como um antídoto à cor vermelha. Embora suas 

produções brancas revelem um pouco dessa intranquilidade, mostrando-se um espaço 

desarmônico, esse branco opõe-se ao vermelho. Os membros do grupo vivenciam constantes 

conflitos em suas vidas: do que foi, do que é e do que será.

5.3 O verde: esperança, encontro com a natureza e renovação da vida.

Foí através do verde que o grupo visualizou o desejo e esperança de dias melhores. E 

para que isso ocorresse, nada melhor que o contato direto com a natureza. De certa forma esse 

contato é expresso como algo essencial à vida humana, inclusive como meio de curar algumas 

mazelas. Na dinâmica ‘'se nossa vida fosse uma cor’, descrita anteriormente, onde as cores 

sao distribuídas em forma de ilhas, Uirapuru e Asa Branca “Pombão” expressam a 

importância da natureza em suas vidas quando dizem que: queriam uma ilha onde existisse 

paz... e um pé de coco para quando tiverem de ressaca tomar aguinhas de coco. Asa Branca 

ifPombãon diz:,.. a natureza, como ela ê bonita...

No entanto, na atualidade, o homem tem se distanciado cada vez mais da natureza. 

Para Adams & Mylander (2002, p. 135) tem havido um tal abismo entre o homem e a natureza 

que sua conexão é amplamente ignorada. A dominante filosofia arrogante sempre diz que a 

natureza está aí para servir-nos. Isso nos levou a perpetrar tais abusos contra a natureza que 

chegamos ao ponto de um eventual holocausto ambiental. Ei esse holocausto ambiental ao 

qual os autores se referem é, na realidade, a própria destruição do homem, pois o que importa 

é o ter e não mais o ser. E para isso, muitas vezes, é necessário usar o grande potencial que a 

natureza nos oferece.

Foi no verde que os membros do grupo simbolizaram a esperança de viver sem drogas 

e violência, como também a esperança de que dias melhores surgissem. Inclusive, embora o 

abrigo para menores seja um local repressor e que oprime os adolescentes, ele é visto como 

uma etapa necessária, para que possam alcançar um futuro melhor, onde a renovação da vida 

e o crescimento sejam sua marca. Na realidade idealizam uma reiniciaçào de suas vidas.

5.4 O amarelo: harmonia, serenidade e alegria

O amarelo surge como um espaço para harmonia e serenidade, que para os membros 

do grupo são aspectos que aparentam não serem vivenciados no abrigo. Isso é nítido quando 
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Asa Branca “Pombão” e Uirapuru referem que se suas vidas fossem amarelas, seriam 
vidas de:

só de harmonia, nada de discussão, viver sozinho... não ficar aqui 
junto com esses pirados... (Asa branca “Pombão” e Uirapuru)

Essa paz e harmonia devem ser encontradas fora dos muros do abrigo. Na realidade, o 

abrigo não se mostra como um espaço que possibilite a existência de paz e harmonia, tendo 

como uma das causas o próprio movimento instituinte que se faz presente naquele local, onde 

várias vezes o grupo pesquisador procura romper com a ordem instituída através de relações 
de poder.

Essa cor também foi vista como sendo a cor da alegria. Na dinâmica “as cores da 

vida”, descrita anteriormente, Sabiá-laranjeira descreve sua vida representada pelo amarelo 

de 0 aos 6 anos e de 6 aos 12 anos, e que, após essa idade, passou a ser vermelha.

A cor é alegria. Porque eu era ainda pequeno, tinha ainda muito para viver. 
A Segunda ainda era quase igual, mas era assim mais ou menos. E o 
terceiro foi quando eu me viciei em drogas, as coisas não eram muito boas 
não. (Sabiá-laranjeira)

Para o grupo, o que antes era amarelo passou a ser vermelho. Ou seja, as relações 

otimistas, harmoniosas e alegres em relação à vida ganharam caráter destrutivo e perigoso, 

caracterizado pela cor vermelha.

5.5 O azul da espiritualidade, amizade e prosperidade

A cor azul indica a espiritualidade, a amizade e a prosperidade. As produções que 

utilizaram o azul deixaram clara a multirefèrência que o grupo íàz a essa cor, simbolizando 

uma cor que representa paz, natureza, amor, alegria, esperança, liberdade, harmonia, saúde e o 

céu como sendo um espaço cósmico onde Deus existe.

Além de todos esses aspectos, o azul simbolizou o desejo, refletido na possibilidade de 

dias melhores, tranquilos e sugestivos de prosperidade na vida desses adolescentes. Os 

membros do grupo visualizaram no azul o direito à moradia, à educação, à alimentação, ao 

lazer, ao trabalho e, acima de tudo, ao respeito, pontos fundamentais parti não se buscar as 

drogas. Ainda incluem a “fé em Deus” para afastá-los dos vícios.

Demonstram uma certa descrença no poder do homem para resolver essas questões, 

devida, principalmente, à falta de interesse em mudar a situação.
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O descaso do Estado e da sociedade civil em desenvolver políticas públicas que 

atendam a muitas mazelas sociais fere os direitos de todos os cidadãos, principalmente, 

aqueles relativos à criança e ao adolescente. Tratando-se dos direitos e deveres das crianças e 

adolescentes. Machado (2001, p.49) diz que:

a construção de uma sociedade mais justa passa pela dignificação das 
crianças e o Brasil vem tratando as suas com um padrão de barbárie 
inadmissível... negar direito ás crianças e adolescentes é descumprir o ECA.

Pelo que expressam esses adolescentes, produto de uma sociedade desigual e injusta, é 

urgente que se tome providências que mudem esse estado de descaso. Para que essas 

mudanças ocorram, temos que partir, primeiro, da transformação de cada um, passando, todos 

nós a nos percebermos como parte também responsável pela construção da sociedade a qual 

pertencemos. O grito de socorro ecoa por toda parte e mostra-se na banalização da violência e 

no descaso pela existência do outro. E hora de mudar?

O azul também indica que esses adolescentes mostram-se pessoas sensíveis com a 

problemática, revelando que suas vidas são permeadas por atos violentos na família, na rua e 

na própria instituição. Violência que se expressa de forma diversa, nem sempre traduzida em 

atos físicos.

Como forma de reagir ou sobreviver a essas agressões, esses adolescentes também 

lançam mão de outras estratégias, entre elas: a busca da espiritualidade e de afeto, do amor, do 

carinho e da compreensão, dentro ou fora do abrigo. Para o grupo, a expressividade desses 

sentimentos encontrou espaço nas oficinas, brotando de modo espontâneo e natural.

Nessa nítida relação de violência e prazer, para esses meninos e meninas 

institucionalizados, a droga apresenta-se como consequência de relações familiares não 

saudáveis, insatisfações, incerteza no futuro, como também o incentivo do amigo e a 

curiosidade.

A amizade, a solidariedade para com os outros que também vivem as dificuldades de 

uma vida sujeita às drogas também aparecem no azul. Embora a hegemonia do discurso 

oficial gritasse mais alto, dizendo que “droga mata; droga é só desgraça”, o grupo não hesitou 

em denunciar o preconceito que os usuários de drogas sofrem. Denunciando que esse 

preconceito amplia-se para muitos deles que não a utilizam, mas, só pelo fato de estarem 

abrigados ou manterem contato indireto com as drogas através de amigos ou familiares, 

sofrem na pele o mesmo preconceito da sociedade.
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A análise do pensamento do grupo pesquisador leva-nos a destacar alguns aspectos 

que consideramos importantes de seus sentimentos com relação ao uso e abuso de drogas, tais 

como: a importância da família para que se evite esse uso ou recupere-se dos danos; a droga 

como passaporte para praticar delitos como furto, roubo, e morte; o prazer produzido pelos 

uso de drogas; a associação entre o uso de drogas e atos de violência física e emocional; a 

dificuldade de sair da condição de usuário.
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6 ENFIM, CRUAMOS UMA AQUARELA....

Ao final dessa nossa trajetória, sentimos o quanto todo esse processo foi rico, nào só 

para nós enquanto pesquisadores responsáveis, mas também para o grupo pesquisador. Toda 

esta construção coletiva tem marcas de nossas pegadas e matizes de uma aquarela pintada a 

várias mãos, onde as cores esboçaram sentimentos, vivências, experiências compartilhadas, 

traduzindo-se em uma obra sempre inacabada e em constante transformação.

O esboço aqui produzido busca retratar um pouco das paisagens visitadas e das 

melodias apreciadas nesta imensa viagem realizada pelas aves de belos cantos (co~ 

pesquisadores) ao longo de todo o processo de produção e análise dos dados. A parcialidade 

da realidade apreendida tem sua origem na riqueza do produzido e na nossa própria 

experiência que, em alguns momentos, não consegue dar conta da complexidade e 

abrangência dos fenômenos observados. Porém, tudo isto não invalida o que apresentamos 

nesta produção.

Com esta pesquisa adentramos no enigmático mundo das drogas, sendo guiados por 

um grupo de adolescentes institucionalizados através dos caminhos sinuosos de suas 

vivências, buscando propiciar dispositivos não convencionais ou habituais que lhes 

permitissem expressar seus sentimentos na relação entre drogas, violência e prazer.

O tema sobre o qual nos debruçamos e procuramos aproximar-nos mostrou-nos o 

quanto é complexo e pouco explorado, apontando a necessidade de que mais estudos sejam 

desenvolvidos para a melhor apreensão e transformação dessa realidade. O fato da droga estar 

atingindo tão precocemente os jovens exige, de todos, Estado e sociedade civil, providências 

abrangentes que atinjam desde às políticas públicas ao esclarecimento do cidadão sobre a 

gravidade da situação e modos de como lidar com ela.

Para trabalharmos tal problemática na perspectiva que estávamos nos propondo, fomos 

buscar inspiração na Sociopoética, através da fundamentação de idéias cjue perpassam esse 

método de pesquisa, sua visão de mundo, de pesquisa e seu tipo de abordagem, e, por último, 

da Análise Institucional. Da primeira, apropriamo-nos, principalmente, do método do grupo- 

pesquisador, da segunda a análise das nossas implicações, como também uma forma de 

entender as relações que foram acontecendo no ato da pesquisa.
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A pesquisa sociopoética considera os sujeitos da pesquisa como atores, os quais 

transformam-se em grupo-pesquisador, sendo co-autores de toda produção. Diante disso é que 

ressaltamos o quanto grupos de adolescentes podem ser favorecidos por este método que 

busca valorizar as pessoas enquanto sujeitos co-pesquisadores e não como meros objetos 

pesquisáveis, propondo a percepção das dimensões afetiva, sensitiva, intuitiva, imaginativa e, 

também, racional no processo de pesquisa. Dessa forma, o que faz o diferencial da 

Sociopoética diante dos trabalhos convencionais do grupo é a utilização das diversas 

linguagens corporais como fonte de conhecimento, pois pesquisas grupais já existiam bem 

antes do surgimento da Sociopoética, mas até então, não tínhamos notícia do corpo ser 

utilizado como fonte de conhecimento.

Gostaríamos de frisar que a utilização do método do grupo-pesquisador mostrou-se 

como campo fértil para a pesquisa em enfermagem por possibilitar uma abordagem mais 

individualizada e humanizada do outro. Ao trabalharmos nessa abordagem, elegemos o ser 

humano como elemento chave da investigação, possibilitando a criação de espaços para o 

emergir da subjetividade, da criatividade e da expressão de sentimento, elementos 

considerados primordiais nessa área profissional.

Com esta pesquisa, consideramos que o método do grupo pesquisador tem multo a 

contribuir com a pesquisa em enfermagem, tornando o ato de pesquisar como um momento de 

reflexão e de encontro entre saberes, os quais serão sempre verdades parciais. A riqueza desse 

processo finda por transformar a todos os envolvidos, criando condições para novas 

produções.

Foi através da Sociopoética que passamos a perceber a pesquisa como um momento de 

ousadia, abrindo espaço para o processo criativo do grupo e dos indivíduos, aberta a poética 

da existência (Gauthier, 1999, p.50). Percebemos que isso foi vivenciado pelo grupo- 

pesquisador, repensando suas vidas, ex per iene iando seus sabores doces e amargos.

Embora o cenário da pesquisa não seja uma Instituição Total12, termo bastante 

utilizado por estudiosos da Análise Institucional, apresenta analisadores qde perpassam todo o 

processo de estudo.

’2 Segundo Goffman apud Altoé (1990) Instituição dotal é definida como um kreai de residência e trabalho 
onde um grande número de indivíduos com situações semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e fortemente administrada.
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A estrutura organizacional do abrigo apresenta-se com aspectos hierárquicos, embora 

seus funcionários tenham espaço para opinar e tomar resoluções, isso ainda não é visto como 
uma prática comum no abrigo,

.Durante a pesquisa, preocupamo-nos em atingir os objetivos propostos através da 

utilização de dispositivos que possibilitassem a expressão de sentimentos do grupo 

pesquisador em sua relação com as drogas psicoativas, o que acreditamos ter conseguido,

O grupo-pesquisador evidencia ter entrado em contato com as drogas, atribuindo o 

mesmo à busca de prazer, expressando que o uso de substâncias psicoativas leva a diferentes 

tipos de violência, entre elas a doméstica, de rua, de gênero e até institucional, Os membros 

do grupo atribuem essa busca de prazer através do uso das drogas às suas próprias histórias de 

vida, nas quais existem marcas que jamais serão apagadas, consequentemente essa relação de 
drogas, violência e prazer é vivenciada de forma conflituosa,

Sentimentos múltiplos, às vezes, cheios de vida e esperança, outros marcados por 

fúria, desesperança e angústia pela situação em que se encontram esses adolescentes, noutros 

a inconformação se choca com a conformação, Sentimentos que nem eles próprios definem da 

melhor forma. Et no fim de tudo, o que mais eles almejam é amor, família e paz, Essas são 

algumas de suas idealizações,

Nosso intuito foi apreender melhor o mundo interior do grupo-pesquisador, a partir da 

criação de espaços de expressão, onde cada integrante tivesse voz e vez para expressar seus 

sentimentos, E assim ocorreu. As respostas foram variadas e} muitas vezes, contraditórias, 

onde mi st ura vam-se alegria, prazer, violência, sonho, desilusões, esperança e frustrações. Ao 

misturar cores e sentimentos, o grupo-pesquisador delineou a aquarela de suas vidas, formada 

por cores várias que insistem em colorir, mesmo que o mundo, algumas vezes, lhe pareça 

acinzentado.

Só temos a lamentar o fato de que a cor que mais se sobressaiu foi o vermelho. Não o 

vermelho da sensualidade, das paixões e do amor mas, sim, o vermelho - sangue da violência 

e da agressividade que sempre acompanham suas vidas. Ou ainda, como afirmaram Tucano e 

Sabiá-laranjeira ao falarem sobre o que significavam suas produções na técnica “Se nossa 

vida fosse uma cor”, sobre a categoria referencial vermelho:

Representa o sangue, sangue, sangue,..



122

Para o griJpo, esse verme Iho-sangue significa a luta pela oportunidade de viver 

tranquilamente, o direito à moradia, saúde, educação e acima de tudo dignidade. Reflete o 

desejo do extermínio do preconceito contra as drogas, como também pela condição de serem 

jovens em situação de risco, e acima de tudo porque carregam em suas costas o peso de serem 

adolescentes abrigados. Na realidade, são idealizações futuras que se contrapõem a marcas do 

passado e à condição inerente do presente.

O que o grupo traz vai ao encontro do que Martins (2001, p.85) refere, dizendo ser a 
droga: ... um arco-íris diferente, pois a ele acrescento o preto, que é a solidão, O vermelho é 

a escolha errada; o verde, a esperança; o amarelo, a luz e força; e o azul, porque não tinha o 

branco, paz.

Gostaríamos de reafirmar que mesmo que as oficinas sociopoéticas de produção de 

dados não tivessem objetivo terapêutico, tornaram-se momentos em que o grupo-pesquisador 

abriu-se, desnudou-se, onde cada membro cuidou um pouco de sua alma, como se isso fosse 

essencial para que a produção .fluísse.

A impressão que o grupo nos passou foi de que, quanto mais o tempo passava, mais 

ele criava. Nós aprendíamos com ele e o processo de crescimento era nítido a cada encontro, 

Novas criações, novas posturas de seus corpos, de sua voz e de seus pensamentos. Era seu 

grito de liberdade, mesmo que confinado em uma instituição fechada.

Sentiam-se livres! Livres dos olhares dos técnicos e instrutores educacionais, da 

instituição como um todo, do preconceito da sociedade, de marcas negativas que carregam em 

suas costas, das drogas e da violência da qual são vítimas.

Fatores como a falta da família, o preconceito da sociedade ao usuário de droga, a 

violência doméstica e institucional são aspectos que mais entristecem esses adolescentes, 

tornando suas vidas sem graça ou prazer. Isso talvez fortaleça-os a assumirem com tanta 

veemência o prazer que a droga causa, como também uma postura rebelde e violenta diante de 

algumas situações. A relação que eles manifestam com a droga é de amor e ódio. E isso são 

aspectos que foram apontados pelo próprio grupo como sendo experiências pessoais de alguns 

deles, como também vividas por alguém muito próximo. Tudo isso dá um sentido ainda maior 

quando expressam seus sentimentos.

Além dessas questões, o lado religioso do grupo (a espiritualidade) aparece como um 

artifício potente para escaparem dessa intrínseca relação de drogas, violência e prazer. Sendo
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que, para o grupo, as drogas psicotrópicas são substâncias que causam prazer, mas que 

também resultam na violência, desgraça e destruição.

Acreditamos ter realizado uma pesquisa que se mostrou importante para o grupo 

pesquisador e faciiitador da pesquisa, pelo processo de transformação que provocou em 

ambos, expresso em suas vozes que ecoam durante toda a narrativa. Certamente, a vivência 

desse processo é mais uma contribuição para a pesquisa em enfermagem.

Quanto às nossas transformações e aprendizagens, hoje já não somos mais os mesmos 

de quando iniciamos esta pesquisa. Acreditamos que todo o processo de construção e 

reconstrução foi importante para nossas vidas, tanto para enxergar como funciona o ato da 

pesquisa científica, seus prazeres e desprazeres. seus sabores doces e amargos, como 

experimentarmos conviver com nossas emoções. A convivência com os adolescentes, a 

oportunidade que tivemos de construir conhecimentos sobre drogas, tema tão atual, porém tão 

complexo de ser abordado; enxergar de perto a repressão a qual esses meninos e meninas são 

vitimas; a sexualidade como um aspecto que ficou tão presente em alguns momentos, mesmo 

tendo reconhecido nossos limites em não ter condição de explorá-lo melhor, talvez por ser um 

assunto que mexe com nossas implicações libidinais, decorrentes de nossa formação. 

Preferimos deixar essas questões adormecidas.

Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é que uma pesquisa de dissertação de 

mestrado mexe com todas as nossas forças, implicações libidinais (motivações e afetos) são 

ativadas, coisas que permaneciam adormecidas na história de nossas vidas renascem, e 

passamos a enxergar os processos e fenômenos de forma amadurecida. Procuramos relativizar 

nossos conceitos sobre o tema das drogas e acima, de tudo exercitar nossa paciência, pois 

numa pesquisa tudo tem sua hora, seu tempo, assim como na vida, não adianta querermos 

antecipar ou retardar acontecimentos, eles virão mais cedo ou mais tarde, e estar preparados 

para recebê-los é que faz a diferença. E numa pesquisa como esta aconteceram inúmeros 

fatos, como:

- conhecer a sociopoética e nos apropriarmos do método do grupo-pesquisador;

- fazer uma vasta caminhada em busca do cenário de pesquisa;

- conviver com o solitário processo de produção dos dados, Consideramos que foi a etapa 

mais rica, embora cheia de conflitos emocionais, como não .saber se estávamos no caminho 

certo ou não. Sugerimos que essa fase de produção de dados tenha a ajuda de pessoas 
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interessadas e estudiosas no assunto acompanhando todo o processo, como também a 

imerlocução fora do grupo-pesquisador com pessoas que estudam o referencia! e a temática 

pesquisada, pois certamente essas pessoas não estão sob implicação.

- em particular, ser estudante/pesquisadora, e ao mesmo tempo dar atenção e cuidado a Ana 

Caroline, em fases de vida tào importantes, como: gestação, nascimento e lactaçao, Hoje já se 

passaram sete meses desde seu nascimento.

Foram muitos acontecimentos. Energia pulsante!

Ainda sobre nossos aprendizados, gostaríamos de ressaltar o quanto foi importante 

para nós, enquanto pesquisadores, vivenciar o relaxamento proposto na segunda oficina de 

análise dos dados, que até então não havia sido realizado outro igual. Subestimamos a 

capacidade do grupo ao achar que aquele tipo de relaxamento não seria ideal. Porém, esses 

fatos fizeram-nos refletir mais sobre a importância de não subestimar a capacidade das 

pessoas, e, em especial, do grupo-pesquisador “Meninos do Abrigo”, como também a 

necessidade de produção de estranhamento em uma pesquisa como esta. Portanto, .numa 

próxima, pretendemos investir mais nesta dimensão.

Observamos que o estudo foi considerado um espaço propício para o aprendizado 

entre os co-pesquísadores, onde todos tiveram a oportunidade de aprender uns com os outros, 

resgatarem sua auto-estima, o doce sabor da vida, auto-descobrirem-se, falarem de suas vidas 

e seus sentimentos quanto às drogas e também vivencíarem o momento de nossas oficinas 

como sendo um espaço terapêutico,

Nossa intenção era realizar uma pesquisa propriamente sociopoética, isso não foi 

possível devido ao pequeno tempo que tivemos para nos apropriarmos desse referencial 

teórico-metodo lógico. Optamos por nos debruçar somente sobre o método do grupo- 

pesquisador. Gostaríamos de frisar que a Sociopoética mostra-se como uma possibilidade 

muito fértil de inovação na pesquisa.

Entretanto, muitas coisas não conseguimos transformar, como, por exemplo, sair da 

binarização em que o grupo insistia ao produzir os dados, acreditamos que muitas coisas 

ficaram latentes e tudo isso foi fruto desse pensamento binário. Talvez, se tivéssemos 

utilizado varias técnicas de produção de dados que causassem estranhamento, isso não teria 

ocorrido.



Em meio a todos esses achados, nossa pesquisa também se debruçou na percepção, 

descrição e análise de alguns fatos que ocorreram nos “bastidores1'. Embora não fazendo parte 

de nossos objetivos, estes "produtos paralelos’1 acabaram interferindo diretamente ou 

indiretamente na busca desses reais objetivos. E foi no referencial teórico da Análise 

Institucional que procuramos subsídio para entender e descrever esses achados.

Portanto, este estudo também propôs uma análise das relações e práticas institucionais 

do abrigo em questão, levando em consideração as relações sociais que envolve os 

funcionários, facilitadora e adolescentes. Forças opostas emergiram das relações de poder 

profissional entre alguns funcionários, principalmente aqueles de diferentes níveis 

hierárquicos.

No que diz respeito a nós, pesquisadores, observamos essas forças atuando 

diretamente no fator que naquele momento era mais importante, o tempo. E foi 

desconsiderando datas e remarcando outras que percebemos essas relações de poder. 

Achamos até que, em alguns momentos da pesquisa, sentimos como se estivéssemos em um 

campo de concentração de guerra, uma verdadeira disputa de forças. Direção querendo valer 

seu poder “superior"; funcionários de nível hierárquico menor lutando por seus direitos; 

facilitadora da pesquisa querendo descobrir, analisar o que acontecia e acima de tudo manter o 

ponto alvo da pesquisa, a existência do grupo-pesquisador e este, por sua vez, composto por 

co-pesquisadores adolescentes institucionalizados que permaneciam em luta constante entre o 

instituinte e o instituído, desejando somente o direito de vez e voz.

Surgiram alguns analisadores como: os co-pesquisadores lutando para fazer valer a 

existência do grupo, tentando remarcar outros horários de oficinas; a rejeição inicial da 

direção do Abrigo ao demonstrar receio na realização da pesquisa, como também a criação do 

clip musical e o medo que o conteúdo diário coletivo de pesquisa fosse revelado a todos do 

abrigo.

Gostaríamos de frisar que esta luta não ocorre somente com esses adolescentes 

abrigados, na realidade, as crianças e os adolescentes de nosso país Nivem um intenso 

processo de institucionalização, deixando de ser consideradas apenas como fases do ciclo vital 

do ser humano. Passam a ser, também, uma instituição presente na sociedade, que mobiliza 

intensas relações de poder, transações econômicas, atenção de governantes e outros.

Os sentimentos das aves de belos cantos que compuseram nossa pesquisa, aparecem 

diluídos em cada um dos momentos vivenciados no decorrer das oficinas, como: a falta de 
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familiares e do próprio lar; a violência que perpassa seu cotidiano; as idealizações de uma 

vida melhor, com paz, tranquilidade, alegria e sem preconceitos; o contato com a droga, 

expresso como busca do prazer, mas que deixa marcas muito fortes, difíceis de serem 

apagadas, como a presença constante da violência e da morte em suas vidas. A cada um 

desses sentimentos aparece uma cor dando seu tom e brilho, e, assim, eles construíram sua 

aquarela da vida.
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8 ANEXOS

Anexo A - pedido de autorização para realização do estudo

Senhor Coordenador,

Valho-me do presente para solicitar V.S.0, a autorização que se faz necessária para 

realização da pesquisa, como o objetivo de apreender os sentimentos de um grupo de 

adolescente institucionalizados, no que diz respeito à relação drogas, violência e prazer.

Gostaria de ressaltar, por oportuno, que será garantido o sigilo das identidades dos 

adolescentes que se dispuserem a participar da pesquisa e, ainda, que suas falas serão 

utilizadas apenas para fins do referido estudo.

Julgo por bem esclarecer que a pesquisa, em referência, servirá de pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre em Enfermagem em Saúde Comunitária.

Certa de merecer sua atenção, antecipo-lhe meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Leila Memória Paiva Moraes

(Aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem - UFC)
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Anexo B ~ termo de consentimento informando para participação na pesquisa

Sou mestranda do Programa de Pós-graduação em Einfermagem da Universidade 
Federal do Ceará e estou realizando uma pesquisa acerca dos sentimentos de adolescentes, 
enquanto usuárias de drogas psicoativas.

Desse modo, venho solicitar sua permissão em participar da coleta de dados que será 
realizada através de oficinas, esclarecendo que, as informações serão registradas somente com 
seu consentimento para uma análise mais verdadeira dos dados e que a sua identidade será 
mantida em absoluto sigilo.

Venho informa-lhe, adicionalmente que a participação no estudo é inteiramente 
voluntária e, desse modo, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo.

Gostaria de ressaltar a importância da sua participação no sentido de fornecer 
informações que possibilitarão o enriquecimento dos conhecimentos sobre o estudo da 
dependência química em mulheres.

Atenciosameníe,

(Aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem - UFC)

Leila Memória Paiva Moraes

Através deste termo de compromisso, eu _ _________ ___  , __ , declaro
para os devidos fins, que após conveniente mente esclarecida pelo pesquisador e ter entendido 
o que me foi explicado, concordo em participar voluntariamente, da presente pesquisa 
intitulada “ Adolescente Usuárias de Drogas Psicoativas: Uma Aproximação Sociopoética'1, 
na qualidade de sujeito da pesquisa, sendo-me garantido absoluto sigilo da minha identidade, 
onde poderei me retirar da mesma a qualquer tempo, caso julgue conveniente e necessário e, 
ainda, todas as minhas falas, serão utilizadas, exclusivamente, no estudo em referência.

Fortaleza,____de____ _ __ de

Assinatura do Participante


