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1. RESUMO 
Pretende-se com este trabalho analisar se a arte pode ser um instrumento efetivo no 

tratamento da dependência química e se pode ajudar na redução de danos ao usuário.  

Escolheu-se fazer um estudo sobre o “crack”: sua origem e seus efeitos físicos e 

psíquicos. Será abordada a relevância da redução de danos em um trabalho voltado para 

dependentes químicos. Haverá levantamento teórico de alguns teóricos da psicanálise a 

respeito do processo artístico e criativo. Falaremos de Jung que elaborou várias 

observações sobre os aspectos psicológicos envolvidos nos processos de criação. 

Também abordaremos Winnicott, no que se refere ao conceito da criatividade do 

indivíduo, pois postulou que todos os seres humanos já nascem com um potencial criativo 

inato. Por fim, será feita pesquisa de campo para observar oficinas artísticas realizadas 

por usuários de “crack” na “Cracolândia” dentro do projeto “De Braços Abertos”, da 

Prefeitura Municipal da São Paulo. Cinco participantes voluntários serão os sujeitos dessa 

pesquisa. Como instrumento para coleta de dados, utilizaremos o procedimento de 

Desenho Estória postulado por Walter Trinca (1972). Em seguida, os desenhos serão 

analisados de forma individual e geral a fim de confrontá-los com nossos objetivos.  
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2.  INTRODUÇÃO 

Trata-se de Iniciação Científica que diante da problemática das drogas, 

associada ao contexto de vulnerabilidade, exclusão e risco social, pretende estudar se a 

arte pode ser um instrumento possível e efetivo no tratamento ao dependente químico e 

também se pode ser uma alternativa de redução de danos. A dependência química que 

abordaremos será a do “crack”. Para isto, faremos uma exposição sobre a referida droga, 

no que diz respeito a sua origem, a seus efeitos no corpo humano, bem como, a sua 

interferência na vivência psicossocial do usuário. 

Em seguida, será feito um estudo do movimento artístico sob o ponto de vista de 

alguns teóricos da psicanálise. Levantaremos alguns aspectos da obra de Jung, que 

elaborou várias observações sobre os aspectos psicológicos envolvidos nos processos de 

criação (1961). Falaremos também do conceito de criatividade trazido por Winnicott que 

postulou que todo indivíduo nasce com um potencial criativo inato (1975). 

             Nossa hipótese inicial é de que a arte pode ser utilizada como porta de entrada e 

aproximação, rompendo preconceitos e estreitando vínculos dos que trabalham com 

dependentes químicos; que ela pode estimular a criatividade e gerar satisfação, 
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promovendo a redução de danos entre os usuários de drogas. A observação das oficinas 

artísticas oferecidas aos dependentes químicos em tratamento tem a finalidade de 

verificar se há validação para a hipótese sugerida. Antes e depois de duas oficinas, 

pediremos que cinco participantes façam desenhos e nos contem uma história a respeito 

deles. A análise deles servirá para discutir nossos objetivos. Acreditamos que tal pesquisa 

possui grande relevância psicossocial e que pode auxiliar na elaboração de novas 

propostas e projetos de políticas publicas voltadas ao tratamento da dependência 

química. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é estudar o movimento artístico e a criatividade humana, para 

explorar se a arte pode ser um instrumento efetivo no tratamento ao dependente químico. 

O objetivo específico é investigar se a arte pode ser considerada uma ferramenta de 

redução de danos ao usuário, se a produção artística pode ajudar na reorganização 

egóica do usuário dependente de “crack” e se a arte pode servir como facilitadora no 

processo de reinserção social do sujeito.  

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter exploratório, pois haverá descrição 

teórica, revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Os dados obtidos não serão 

quantificados, mas sim, analisados e interpretados, atribuindo significados aos mesmos. A 

pesquisa de campo teve como objetivo observar o fenômeno, além de caracterizar o 

problema, na tentativa de entendê-lo a partir do suporte teórico aqui estudado. 

Inicialmente, ela foi baseada na observação de usuários de “crack” em três ensaios 

realizados para apresentação na Virada Cultural de 2014, na cidade de São Paulo. Em 

seguida foi feito diário de campo. Ainda serão observadas duas oficinas artisticas, sendo 

que cinco participantes farão desenhos estórias, sendo um antes do início, e o outro, ao 

final da atividade. Este procedimento foi postulado por Walter Trinca (1972). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
          Até o presente momento no que diz respeito à parte teórica, escrevemos os 

capítulos a respeito da historia das drogas no mundo e especificamente sobre a história 

do “crack” e seus efeitos no corpo e no psiquismo do usuário. As leituras a respeito dos 

teóricos da psicologia estão em andamento. No que diz respeito à parte pratica, 
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observamos três ensaios de usuários de “crack” que participam do Projeto de Braços 

Abertos da Prefeitura de São Paulo, destinados à apresentação na Virada Cultural que 

aconteceu em maio de 2014. Foi feito diário de campo e escrito um capitulo a respeito. 

Ainda serão observadas mais duas oficinas artísticas e será adotado o procedimento de 

desenho estória, aplicado em cinco participantes. Cada um fará dois desenhos, sendo um 

no inicio e o outro ao final da oficina. Depois faremos a analise individual de cada 

desenho, seguida de uma analise geral do que observarmos de comum ou incomum entre 

eles, levando em consideração a linha teórica escolhida. Diante da interpretação 

realizada, faremos as considerações finais, relacionando os resultados com a hipótese 

levantada, bem como, com os objetivos propostos, sempre considerando a base teórica 

escolhida para a discussão que se pretende alcançar. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

          Por enquanto, foi possível perceber que enquanto participam das oficinas, os 

usuários parecem não ter necessidade de usar “crack”, durante um período aproximado 

de três horas. Manifestam vontade e satisfação em participarem das atividades.  
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