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RESUMO 

No Brasil, as primeiras intervenções utilizando a estratégia de política em Redução de Danos 

(RD) deu-se mediante o aumento de casos de infeção pelo vírus HIV, no ano de 1980, visando 

diminuir o número de contaminados. Em 2003, buscando promover saúde mental e bem-estar, 

esse método em RD foi ampliado para as atividades com usuários de álcool e outras drogas. O 

consumo de substâncias psicoativas (SPA) afeta diretamente o comportamento, consciência e 

humor, causando sensações de prazer, o que pode vir a aumentar a probabilidade de ingestão. 

Diante das circunstâncias de consumo, os impactos são causados diretamente no contexto social 

desses usuários, cotidianamente associados a estereótipos de doentes, marginalizados e à 

criminalidade. Com isso, ocasiona comportamentos de condutas isoladas, inferioridade às 

demais pessoas, assim como contribui para que essas pessoas se sintam inúteis e sem 

funcionalidade. Assim, observa-se que, essas adversidades comportamentais e sociais podem 

impactar de forma significativa no bem-estar desses usuários, assim como, nas suas habilidades 

sociais. À vista disso, pensar em ações que visem promover qualidade de vida, desenvolvimento 

da autonomia e novas oportunidades para esses usuários, por meio da arte, incluindo a formação 

de novos comportamentos, a fim de diminuir os impactos causados pelo uso de álcool e outras 

drogas, poderá ampliar o conhecimento sobre seu próprio sentir e significados. Posto isso, o 

presente artigo tem por objetivo compreender como a utilização do processo criativo pode ser 

um recurso estratégico de RD, observando como processo criativo pode vir a auxiliar na 

perspectiva da redução de danos à saúde e bem-estar de usuários. Trata-se de um estudo 

natureza qualitativa, sendo realizado uma revisão bibliográfica simplificada e exploratória nas 

seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online - SciELO, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS, e Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. 

Diante da pesquisa, nota-se que há uma lacuna nas produções científicas, no que diz respeito a 

Arte e RD. Assim, são necessárias pesquisas que enfatizem a contribuição do processo criativo 



 

para diminuição do consumo de entorpecentes, alcançando profissionais que atuam com esse 

público, nas suas mais diversas realidades.  
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INTRODUÇÃO  

A partir da Revolução Industrial, as drogas ganham novos conceitos e padrões de 

consumo (GOMES; VECCHIA, 2018). No que diz respeito às Substâncias Psicoativas (SPA), 

essa ingestão vai além do “consumir por consumir”, é entrelaçado ao contexto social, 

econômico e cultural, o que está diretamente ligada a construção de comportamento dos 

indivíduos, seres sociáveis (MACHADO; BOARINI, 2013). 

A ingestão de SPA, sejam elas lícitas ou ilícitas, é capaz de alterar o comportamento, 

a consciência e o humor. É um processo que perdura junto a existência dos seres humanos, 

apresentando diferentes formas de aplicabilidade: em práticas culturais para curas; rituais 

religiosos; para fins terapêuticos, quando compõe parte de medicamentos; e, recreativos, 

quando produzindo sensações de prazer (CREPOP, 2019). Porém, o uso de SPA pode 

apresentar diversos agravantes relacionados a fatores sociais, dado que as drogas são vistas 

socialmente como “ruins” e que causam malefícios para quem consome (GOMES; VECCHIA, 

2018). 

Nessa perspectiva, ao abordarmos o termo “droga”, quase sempre, associamos a 

marginalização e a criminalidade. Toda essa construção ocorreu por meio das transformações 

sociais, comerciais e culturais, o que implica diretamente nos estereótipos associados ao usuário 

de SPA. Como efeito, esses sujeitos podem apresentar condutas de isolamento, inferioridades 

às demais pessoas, dentre outros, podendo progredir para aumento do consumo 

(BITTENCOURT; FRANÇA; GOLDIM, 2015). 

Além disso, segundo Banaco (2013), faz-se necessário considerar a história ambiental 

do sujeito, buscando observar quais circunstâncias desencadearam o consumo das substâncias, 

assim como, os que a mantém. Realizar esse trabalho de análise funcional possibilita identificar 

a função do comportamento de ingestão, quais realidades estão expostas, os reforçadores 



 

presentes na história de experiência etc., visto que, os indivíduos não consomem meramente 

por consumir, a ingestão existe em função de algo. 

No Brasil, o método de redução de danos foi adotado em meados dos anos 1980, 

quando houve altos índices de transmissão do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis. 

Em 2003, essa estratégia é ampliada, passando também a ser adotada para Política de Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas (PAIUAD), visando desenvolver práticas de 

cuidados e acolhimentos para estes usuários (GOMES; VECCHIA, 2018). Tornou-se por muito 

tempo a política utilizada para reduzir os impactos de cunho biológico, psicossocial e 

econômico causados pelo consumo de álcool e outras drogas, é a de redução de danos 

(BOMBARDELLI et al, 2020). 

No entanto, em 2019 uma mudança na política de RD, sendo substituída pelas 

atividades em Comunidades Terapêuticas, com o foco na abstinência forçada. A metodologia 

utilizada nessas comunidades visa retirar o usuário do seu ambiente habitual e dos estímulos da 

SPA, colocando-o de forma isolada das demais relações sociais. Enquanto a política de RD 

busca desenvolver as intervenções com o indivíduo e familiares no seu território de consumo, 

considerando as singularidades de cada sujeito e contexto; o que torna os dois métodos 

diferentes (Portaria, n° 9.761, 2019).   

Nitidamente podemos perceber um retrocesso com a nova política de atenção às drogas, 

pois o indivíduo ficará na comunidade por tempo determinado, retornando, posteriormente, ao 

seu contexto habitual de consumo, onde há os estímulos que eliciam a vontade de consumir; o 

que torna o processo de recaída mais provável, pois, é necessário que o sujeito esteja exposto a 

esses estímulos de ingestão, e a partir disso as intervenções serem construídas de forma que 

sejam concorrentes ao comportamento de consumir. 

Contudo, o que torna esse processo um tanto ineficiente é o fato desses indivíduos 

retornarem para o ambiente social, sendo esse aversivo ou não (LOPES; GONÇALVES, 2018). 

No que diz respeito aos princípios da RD, que tem o foco em reduzir os impactos causados 

pelas SPA no sujeito, em seu contexto familiar e social, é fundamental pensar em intervenções 

que o indivíduo esteja em seu contexto de vida. 



 

Entretanto, apesar dos avanços nas estratégias de aplicabilidade da política de RD, é 

sabido que os usuários de SPA e que sofrem com a dependência química trazem consigo uma 

série de julgamentos construídos socialmente, ocasionando, assim, um repertório 

comportamental restrito e empobrecido (SCHNEIDER; ANDRETTA, 2017).  

Dessa maneira, desenvolver novas habilidades sociais através da prática artística que 

visem reduzir o consumo, proporcionando novas ações que sejam prazerosas para o sujeito, 

reforçando-a e inserindo-a como novos padrões de comportamento, pode contribuir para melhor 

qualidade de vida e bem-estar dos usuários. 

Outrossim, diversas estratégias são produzidas com o intuito de pôr em prática a 

política de RD, nesse contexto, a arte consegue construir nos indivíduos uma maneira única de 

despertar outras visões para o seu próprio sentir, podendo encontrar nas formas artísticas 

simbologias para os seus sentimentos, gerando assim uma ampliação do conhecimento pessoal 

diante dos modos de sentir. 

A partir disso, o processo criativo possibilita que os indivíduos se expressem por meio 

das produções artísticas, assim como desenvolve a ressignificação diante dos sentimentos e 

comportamentos construídos ao longo das experiências de cada realidade de vida (SOUZA; 

DURGNANI; REIS, 2018).    

Sendo assim, o objetivo do estudo está concentrado em compreender como a utilização 

do processo criativo pode ser um recurso estratégico de RD nos grupos terapêuticos, baseado 

na singularidade e autonomia dos participantes. Trabalhar atividades em grupos utilizando a 

arte como terapia, estimula a comunicação através das vivências, e o principal, torna o 

participante funcional no processo, oferecendo a eles espaço de fala e voz ativa. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo natureza qualitativa, que visa observar as relações para além 

das estatísticas, considerando as interações sociais e significados que constituem os grupos. 

Ademais, tal investigação buscou compreender as relações sociais, dando importância aos 

eventos privados de cada sujeito, diante das suas experiências (MINAYO, 2002). 



 

No que diz respeito à observação participante, buscou atentar-se às possíveis 

contribuições da arte nos novos comportamentos sociais dos sujeitos participantes e, como isso 

pode vir a contribuir na diminuição do consumo de álcool e outras drogas, proporcionando bem-

estar e qualidade de vida. Além disso, colaborar junto do grupo terapêutico de forma ativa na 

elaboração de atividades artísticas, podendo vir a observar comportamento expressos além da 

fala. 

É importante salientar que também se fez necessário realizar uma revisão bibliográfica 

simplificada e exploratória, desse modo, uma busca nas bases de dados Scientific Electronic 

Library Online - SciELO, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - 

LILACS, e Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, por meio das seguintes palavras-chave como 

descritores: substâncias psicoativas, processos criativos, arte e redução de danos. 

Com efeito, para os critérios de inclusão, foi: artigos e capítulos teóricos publicados e 

revisados na língua portuguesa nos últimos dez anos que apresentem como conteúdo objetivos 

semelhantes aos dispostos neste trabalho, enquanto que os de exclusão serão artigos e capítulos 

publicados em outros idiomas, fora do período delimitado na pesquisa, assim como dissertações, 

teses e monografias, resumos simples e expandidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Historicamente, a arte retrata os momentos vividos no decorrer da existência humana, 

e com isso apresenta a cultura dos povos antepassados, compondo a sociedade. As 

representações da arte podem ser por diversos meios, como: artes visuais, pinturas, danças, 

teatro, artesanatos, escultura, nas expressões etc., conseguindo transmitir para os 

telespectadores uma mensagem de reflexão e consciência diante do apresentado. Através dela 

é possível desenvolver atividades individuais e em grupos, tendo como principal intuito a 

expressão da subjetividade por meio da arte (REIS, 2014). 

Levando em consideração que somos seres sociáveis, de acordo com Lane (2006), 

necessitamos de uma ou mais pessoas para sobrevivência. Ao falarmos de grupos, lembrarmos 

das trocas de afetos, vivências e experiências de cada sujeito. Por meio deles os indivíduos 



 

podem desenvolver formas de enfrentar tais problemas, tendo em vista que os indivíduos podem 

se encontrar nas falas e expressões dos outros. 

Nesse sentido, a procura de intensificar o acolhimento para esse público, a estratégia 

de RD busca desenvolver seus métodos a partir do trabalho multiprofissional, visando a garantia 

de direitos e autonomia, assim como, enfrentar a lógica discriminatória e preconceituosa 

atribuída aos usuários de álcool e outras drogas.  

Ainda nesse âmbito, deve-se pensar as maneiras de encontro da arte com os métodos 

em RD. Todo processo terapêutico requer vínculos que são construídos no decorrer dos 

encontros, planejar o acolhimento dos profissionais para com os usuários é fundamental, pois, 

já trazem consigo uma sucessão de comportamentos de cunho estereotipados, acolhê-los 

desperta a vontade de participação, logo, facilita o desenvolvimento da autonomia (JORGE, et 

al, 2011); fortalecer vínculos por meio do processo criativo restabelece as relações sociais, 

afinal o indivíduo sempre retorna para seu presente ambiente. A arte está presente, 

ultrapassando os limites das práticas, apresentando-se nos comportamentos não-verbais. 

No entanto, após pesquisas bibliográficas realizadas a respeito de Arte e RD, 

constatou-se que há poucas publicações em português. Ao final desse levantamento preliminar, 

obteve-se os seguintes resultados: Scielo, 1 artigo como resultado; LILACS, 4 artigos como 

resultados, apenas 1 contemplava Arte e RD; e, BVS, 6 artigos como resultados, apenas 1 

contemplava Arte e RD. Além disso, o material encontrado são as atividades já construídas por 

profissionais da psicologia e áreas afins que utilizam a arte como estratégia interventiva em RD, 

visando diminuir os impactos e proporcionar bem-estar para os usuários, porém, com a não 

publicação dessas atividades ficam as lacunas na literatura científica. Em vista disso, advém a 

importância desse artigo. 

Na seara de estudos em que a arte atua como ferramenta direta para as práticas em RD, 

infelizmente, são escassos. Há muitos apenas sobre RD, já os sobre a arte são apresentados na 

visão educativa. No entanto, nos equipamentos sociais e da saúde já se utiliza a arte como 

caminho para novas habilidades, construindo no sujeito seres ativos no processo, reforçando-o 

essas atividades, trazendo os participantes para dentro do processo.  

 



 

CONCLUSÃO 

Em suma, o processo de RD desenvolve suas atividades considerando as condições de 

cada sujeito, por isso, os profissionais que buscam ajudar no desenvolvimento da autonomia 

desses indivíduos que fazem uso de substâncias devem, a princípio, ter uma boa resistência à 

frustração, levando em consideração as contingências presentes no ambiente, que podem vir a 

tornar estes indivíduos vulneráveis ao consumo, pois eles permanecem em seu ambiente usual 

de consumir substâncias. 

Dessa forma, para aplicação da estratégia em RD é necessário planejar para quem e 

como essas atividades serão executadas na comunidade, de forma que os participantes estejam 

ativos nesse processo (MACHADO; BOARINI, 2013). Diante das contingências dispostas em 

cada realidade, o acolhimento por meio da criatividade é fundamental para o estabelecimento 

do vínculo entre usuários e profissionais dos equipamentos, formando novas práticas de cuidado 

e promoção em saúde mental, além de oportunizar que esses sujeitos participem de forma 

contínua das ações. 

Acerca das dimensões sociais em que os indivíduos estão inseridos, como dificuldade 

de acesso à renda básica, alimentação mínima, moradia precária, violências etc., situações nas 

quais os sujeitos estão submetidos às precariedades e poucas oportunidades (MELO; MACIEL, 

2016).  

Além dos processos comportamentais, há que se dizer mais. Em decorrência do uso de 

álcool e outras drogas surgem diversos agravantes para o sujeito relacionados a fatores sociais, 

tais como econômicos, convívio familiar, evasão escolar, atos infracionais, dentre outros 

(BITTENCOURT; FRANÇA; GOLDIM, 2015). 

Nessa perspectiva, são diversas as práticas de socialização em que utilizam a arte como 

estratégia para novas habilidades, tornando os usuários produtores de conhecimento do seu 

próprio sentir. Sem ao menos serem escutados, comumente, esses sujeitos são segregados e 

taxados como doentes, loucos e marginalizados, refletindo na autoestima e valores diante de 

suas existências. As intervenções em RD, através da arte, colaboram para o desempenho da 

criatividade e realização de sonhos que, antes – talvez – não fossem enxergados. Através dos 



 

resultados foi possível alcançar os objetivos do artigo, porém, nota-se as lacunas existentes no 

que diz respeito aos processos criativos como instrumentos estratégico para redução de danos.  

A arte oportuna ampliar perspectivas que os usuários de álcool e outras drogas, por si 

só, não conseguem identificar. O processo criativo propicia novas habilidades sociais, 

contribuindo para formação e transformação desses usuários, assim como, empoderamento, 

autonomia, e até possibilidade de trabalho e renda, buscando descentralizar a ideia de SPA 

como caminho para marginalização. Assim como, construir as ações em grupos facilitará nas 

interações com o meio externo, além de compartilhar as experiências, podendo alcançar 

outras pessoas que estejam em situações semelhantes. 
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