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A falta de informação de certos grupos e de políticas voltadas à atenção a dependentes
químicos no sistema prisional sugere à necessidade de medidas socioeducativas internas as
penitenciárias, a fim de contribuir para uma reflexão e consequentemente preparar os
indivíduos para o retorno ao meio externo. Esses panoramas motivaram os técnicos da
Penitenciária Agrícola de Chapecó (PACH) a desenvolverem uma intervenção Psicossocial
em educação em saúde para usuários de drogas. Visando verificar a eficácia de tal intervenção
é que este estudo se constituiu objetivando constatar o nível de impacto das informações
inerentes às drogas psicoativas em apenados submetidos a oficinas psicossociais
interdisciplinares.
O estudo efetuado foi qualitativo com o desenho de pesquisa intervenção e ou
pesquisa ação, com a finalidade de analisar o impacto de uma intervenção conjunta entre os
setores de Psicologia e Serviço Social com dependentes químicos da Penitenciária Agrícola
de Chapecó. A tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade busca
uma aproximação, visto sua complexidade e dinamicidade dialética, sendo assim, não existe
pesquisa sem o apoio de técnicas e de instrumentos metodológicos adequados, que permitam
a aproximação ao objeto de estudo.
Dessa forma, uma pesquisa qualitativa procura compreender os sujeitos envolvidos,
avaliando o contexto em que eles vivem, trabalhando com as informações subjetivas de locais
e de fatos relatados por esses sujeitos. Pra isso se deve observar e compreender seus valores,
crenças, atitudes, representações, significados, opiniões e visões de mundo expressos na
linguagem comum e na vida cotidiana dessas pessoas, que sempre tem um significado, que
não são revelados de imediato, mas que precisam ser desvelados.
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A pesquisa-ação e a pesquisa intervenção surgiram no âmbito das ciências sociais nos
anos 60 como uma necessidade de produzir saber não só para conhecer a realidade, mas
principalmente para transformá-la (THIOLLENT 1986). Para (MORIN 2004) a pesquisaação é ideal na abordagem de um objeto/fenômeno social complexo e em evolução como a
violência. É um método que visa uma ação estratégica e envolve a participação dos atores,
exigindo engajamento pessoal, abertura a situações inusitadas e relações dialógicas.
Os participantes da pesquisa são os apenados da Penitenciária de Chapecó que fazem uso
de drogas, os quais foram selecionados considerando-se a lista fornecida pelo Setor Penal de
nomes dos apenados com pedido de progressão para o regime semiaberto. A coleta de dados foi
realizada com dezesseis reeducandos, sendo que todos aceitaram em participar abertamente
preenchendo o termo de consentimento livre e esclarecido fornecido pelos pesquisadores.
Os procedimentos de coleta de dados foram realizados em três momentos. Primeiramente
foi elaborada e aplicada uma entrevista individual, a qual consiste numa conversa aprofundada
sobre um tema e que tem uma direção estabelecida por um profissional preparado, com o
objetivo de recolher informações, opiniões e relatos. Esta ferramenta de coleta teve a finalidade
de coletar informações iniciais sobre os participantes e dividir os grupos da pesquisa, sendo
assim, os reeducandos foram divididos em dois grupos: de controle e de tratamento.
O segundo momento correspondeu à elaboração das Oficinas, as quais entendessem
como um espaço de construção que pode reunir aspectos pedagógicos e terapêuticos. Além
disto, visa à construção de conhecimentos e é um lugar privilegiado, onde pode se realizar
análises psicossociais, onde pode ocorrer confecção coletiva de conhecimentos utilizando e
reunindo vivências e afetos. As oficinas foram organizadas a partir das demandas vindas do
grupo; essas necessidades podem ser percebidas de várias formas, através de resistências e de
fatos.
Com as oficinas, buscou-se a possibilidade de suscitar processos reflexivos que
permitiam aos sujeitos o reconhecimento individual a partir das análises coletivas acerca das
situações e vivências que levam os apenados a cometer crimes e como o uso de drogas
influencia ou não para essa ação. Foram realizados cinco encontros, sendo que cada um deles
apresentou um tema norteador que guiou as discussões.
Notou-se no decorrer das oficinas uma serie de particularidades e aspectos importantes
para a compreensão de determinados panoramas que estão implícitos junto ao contexto da
drogadição e cometimento de delitos. Além disso, com o planejamento das oficinas procurou-
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se abarcar diferentes temas que condizem com a realidade dos apenados, no entanto, com o
decorrer do projeto evidenciou-se a enorme gama de influencias e variáveis que muitas vezes
não são levadas em consideração.
O terceiro momento da coleta de dados se constituiu na realização de uma nova
entrevista com os participantes do grupo controle e grupo de tratamento, visando verificar se a
intervenção foi eficiente para modificar nos participantes seu entendimento sobre o efeito em
suas vidas das substâncias psicoativas e sua inserção social. Cabe salientar que as oficinas
geraram certo grau de vínculo entre os pesquisadores e participantes, de modo que a segunda
entrevista tornou-se um tanto quanto descontraída e espontânea, colaborando com a obtenção
de dados mais fidedignos.
Os dados foram gravados e transcritos, o que possibilitará que os discursos sejam
analisados através do método análise do discurso baseados no estudo do pesquisador Potter.
Tal etapa do projeto ainda não foi alcançada pelo fato das descrições ainda estarem em
andamento, no entanto, nota-se que tal análise se fará fundamental junto a enorme gama de
particularidades provenientes dos discursos estabelecidos durante o andamento das Oficinas.
A realização desta pesquisa se fez primordial para a reestruturação de alguns conceitos
e significações estereotipadas junto as representações do grupo social pesquisado. Além disso,
visualizar as realidades além do papel se faz de suma importância para a tomada de decisões
baseada em aspectos condizentes com o que está acontecendo, garantindo assim uma
compreensão e consequente intervenção levando em consideração uma maior gama de
panoramas que poderão propiciar um maior bem estar e qualidade de vida aos envolvidos.
Durante o andamento da pesquisa percebeu-se o quanto as ideologias as quais nos
baseamos muitas vezes não estão de acordo com o que está acontecendo. O processo de
elaboração das oficinas e entrevistas precisou, por inúmeras vezes, ser adequadas devido às
demandas percebidas a partir da interação com os reeducandos. Desse modo, a pesquisa-ação
se fez fundamental para estarmos inseridos junto aos processos e métodos aplicados, tornando
possível visualizar particularidades e informações importantes para a incorporação do projeto.
No Brasil constata-se o esgotamento do modelo punitivo do sistema prisional,
identificado como violento, invariavelmente realizado em condições degradadas. Do século
passado até a atualidade, diversos métodos punitivos e coercivos foram adotados pelas
instituições carcerárias no uso da repressão a delinquência. Foram organizados sistemas
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coercitivos considerados necessários à defesa dos direitos privados e públicos, punindo de
varias maneiras os considerados injustos agressores.
Na nossa a atualidade o presídio deveria apenas ser um local de transição entre o ato
da prisão e o cumprimento da pena na penitenciaria (Lei de Execução Penal - Lei 7210/84, de
11 de julho de 1984). Porém, isto não corresponde à realidade, as pessoas são presas e
permanecem por muito tempo nos presídios esperando o julgamento. E após a sentença ser
determinada pelo Juiz, necessita-se do Processo de Execução Criminal (PEC), para que então,
ocorra a transferência do sujeito. Devido a isto, a maioria dos Presídios encontra-se
superlotado e há falta de vagas na penitenciaria para a transferência dos sentenciados.
Esta pesquisa Participante contribuirá para a sistematização dos conhecimentos sobre
as características psicossociais dos dependentes químicos privados de liberdade, para que
posteriormente várias outras ações possam ser desenvolvidas com o objetivo de sensibilizálos a fim de que não venham a reincidir com atos de violência. Acredita-se que as oficinas
psicossociais interdisciplinares poderão mostrar uma forma de intervenção psicossocial
extremamente útil para contribuir com o rompimento do ciclo da violência gerada pela
dependência química, pois estas promoverão um repensar de vivencias e sentimentos
confrontando conceitos veiculados como naturais ou essenciais.
A partir da análise dos dados coletados poderá se evidenciar se as oficinas realmente
foram efetivas e se as discussões anteriores foram alcançadas. O processo da pesquisa ainda
está em andamento, mas até o momento percebesse o quanto é significativo o fornecimento de
informações para uma melhor compreensão dos aspectos que nos rodeiam. Desse modo, tal
pesquisa se faz de suma importância para a efetivação de projetos junto ao complexo
penitenciário que correspondam com o que as legislações e documentos vigentes.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Referências
MORIN, A. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropopedagogia. Rio de Janeiro: D,
P & A, 2004.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. 2 ed. São Paulo: Cortez: Autores
Associados, 1986.
Lei de Execução Penal (LEP, Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984, capítulo II, seção VI
artigos: 22 e 23).

