
REINSERÇÃO SOCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

EM USO ABUSIVO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
PSICÓLOGA VANESSA TAUSCHECK

CRP 08/17572 



CENTRO SOCIAL MARISTA PROPULSÃO 

 Inicio das Atividades final de 2013

 Política Nacional sobre Drogas

 Rede Marista de Solidariedade – 23 unidades sociais

 Atendimentos gratuitos a adolescentes, entre 14 e 18 anos 
incompletos, que estiveram ou estão fazendo uso abusivo de 
álcool e/ou outras drogas



MÉTODO 

 A Redução de Danos é definida na Política Nacional de Atenção 

Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas (Ministério da Saúde 

– 2005) como um método – no sentido de um caminho a ser 

percorrido – para que o sujeito em uso abusivo dessas substâncias 

vá conquistando gradativamente uma distância maior em 

relação à droga.

 Nem sempre essa questão é resolvida com a abstinência: muitas 

vezes o trabalho de redução de danos é fomentar ações que 

emancipem o sujeito não só do uso da droga em si, mas também 

do estigma que esse uso causou em sua vida.



MÉTODO 

 A construção de alternativas para a elaboração 

simbólica e vivência afetiva que possam, em alguma medida, 

concorrer com esses comportamentos ou circuitos aos quais o 

sujeito está submetido: pode ser a elaboração dos conflitos da 

adolescência através de conversas informais com a equipe; 

oficinas no Propulsão, atendimentos aos seus núcleos familiares, 

atividades externas.

 Pode ser também um sorriso, um afago, um lugar para tomar 

banho ou para ouvir uma música.



PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS

 Ações por meio de atividades externas, oficinas expressivas ou 

atendimentos individuais que contemplem o Direito à Vida e à 

Saúde, Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade e Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.

 Que o entendimento sobre a metodologia de Redução de Danos 
e as políticas públicas vigentes para a juventude e abordagem às 

drogas possam ser alvo de reflexão constante.



PÚBLICOS 

 Público primeiro

 Público segundo é composto pelos familiares e pela rede comunitária e 

social por onde o jovem transita. A única forma de acessar esse 

adolescente é ofertar espaços qualificados de escuta e troca aos 

núcleos familiares.

 Público terceiro é composto pelos trabalhadores das instituições por onde 

o adolescente transita ou transitará; acolher as angústias dos 
trabalhadores que lida/lidará com determinada demanda que, por 

vezes, pode lhe parecer estranha ou atravessada por valores morais, 

entendimentos construídos a partir das leituras do senso comum ou 

mesmo desconhecimento.



PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO

 Tempo 1 (T1)

 Tempo 2 (T2)

 Tempo 3 (T3)



(Re)inserção 

 Não se trata simplesmente de reinseri-los onde estavam até o momento 
que tiveram problemas com álcool ou outras drogas. Em alguns casos, 
trabalhamos para inaugurar inserções: muitos desses sujeitos de direito 
estavam desarticulados dos acessos aos quais qualquer cidadão deve 
ter direito: saúde, lazer, esportes, cidadania, etc.

 A reinserção social como uma etapa complementar pós-tratamento por 
uso abusivo de álcool e outras drogas, mas também reconhecemos sua 
potência enquanto grande catalisador do tratamento

 que mostre a direção única para todos os jovens: cada caso merece a 
própria cartografia.

 Reinserções e inserção dialogam com direito à cidade



PERSPECTIVA TEÓRICA 

 Política Nacional de Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

Outras Drogas; 

 Centro de Convivência é de Lei;

 Projeto Quixote – Programa Refugiados Urbanos. 



A PRODUÇÃO DO “PROBLEMA DA 

DROGA” COMO CASO DE POLÍCIA E 

SAÚDE PÚBLICA  

 Priscila Cravo Vianna

 Redução de Danos – Três preceitos básicos: a) é possível criar um 
ambiente onde o uso de drogas seja menos prejudicial à saúde; b) 
tratamentos que também abdicam da exigência de abstinência 
também possíveis; c) Usuários de drogas não devem ser vistos como 
incapazes. 

 Presta-se a produção da saúde, não uma saúde ideal, mas como saúde 
possível. 

 Diz respeito, não só à saúde física, mas também à produção de 
subjetividade. 

 “discursos que produzem efeito de verdade”



CONTRAFISSURA E PLASTICIDADE 

PSÍQUICA

 Antonio Lancetti

 Contrafissura: “A esse afã por resolver imediatamente e de modo 

simplificado problemas de tamanha complexidade chamamos 

contrafissura”. 

 Plasticidade Psíquica: “O terapeuta ou redutor de danos não dá 

sermões, olha o corpo, escuta suas expressões, se interessa pela 

biografia”. 



A CLÍNICA PERIPATÉTICA

 Antonio Lancetti

 Clínica andante, no sentido etimológico da palavra peripatético “passear, ir 
e vir conversando”

 “Essas estratégias são destinadas a pessoas que não se adaptam aos 
protocolos clínicos tradicionais – toxicômanos, violentos, esquizofrênicos, 
jovens sobretudo -, quando dispositivo psiquiátricos, pedagógicos, 
psicológicos ou psicanalíticos não funcionam”. 

 Força afetiva – essa força afetiva é produzida pelo encontro. Esse encontro é 
capaz de furar o cerco da separação fundamental porque é capaz de 
ingerência enquanto relação pré-significante, ou pela capacidade de afetar 
e ser afetado em processos de subjetivação de dessubjetivação. Nos 
processos de emergência da subjetividade ou de descomposição da 
subjetividade. Em estados, como diz Deleuze, em que a subjetividade se 
encontra em estado lavar.... 


