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1. RESUMO 

                  O objetivo da pesquisa foi desvelar o processo de exclusão social 

causado pelo uso de drogas, como é a dinâmica do processo de reinserção social 

do dependente de substâncias psicoativas, além dos fatores que atuam sobre esse 

indivíduo para retomada de sua autonomia e cidadania. O processo de reinserção 

social é complexo e longo, porém é possível e necessário que estes indivíduos 

tenham sua autonomia resgatada, bem como seu empoderamento para enfrentar as 

diversas dificuldades encontradas ao longo deste percurso. 

2. INTRODUÇÃO:  

                O presente trabalho visa fazer um estudo sobre a reinserção social dos 

dependentes de substâncias psicoativas, pois a questão do uso de drogas diz 

respeito a toda sociedade e suas problemáticas de uma forma ou de outra (violência, 

preconceito, pobreza, desemprego, criminalidade, etc.) afeta a todos. A dependência 

química deve ser considerada uma doença complexa, que necessita de estratégias 

e modelos de atenção específicos para que possa atingir um bom prognóstico. 

(RIBEIRO & LARANJEIRA, 2010, p.15). Portanto discutir sobre o uso de drogas e 

suas possibilidades de prevenção e tratamento é de extrema importância.  

3. OBJETIVOS 

Desvelar o processo de exclusão social causado pelo uso de drogas, bem 

como a dinâmica do processo de reinserção social do dependente de substâncias 

psicoativas, quais os motivos para uma recaída, quais os fatores que atuam sobre 

esse indivíduo para retomada de sua autonomia, além dos desafios enfrentados 

pelos assistentes sociais frente essa demanda. 

4. METODOLOGIA 

                A metodologia do trabalho foi por meio da pesquisa qualitativa em dois 

processos, sendo um de pesquisa bibliográfica por meio de base científica que nos 

proporcionou embasamento teórico e posterior pesquisa de campo com (02) duas 

Assistentes Sociais que trabalham com a temática em questão e (04) usuários dos 

serviços de atendimento a esse público. Ambas as pesquisas ocorreram em locais 

especializados neste tipo de tratamento no município de Dracena. 

5. DESENVOLVIMENTO 

                O presente trabalho conceituou os tipos de drogas lícitas e ilícitas, 

abordou dentre as drogas ilícitas, o crack, os vários ambientes de tratamento, a 
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influência da desigualdade social e do tráfico nesta dinâmica, bem como o impacto 

das drogas nas famílias, nos grupos sociais e no trabalho, abordou a importância 

das legislações e políticas públicas de combate ao uso e tráfico de drogas.  

              Para entendermos o processo de reinserção social é necessário 

compreendermos o conceito de exclusão social. A exclusão designa um processo de 

afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais em 

diversos âmbitos da estrutura da sociedade. A falta de acesso aos direitos sociais 

básicos como trabalho, saúde, família, moradia, educação, também implica na 

dinâmica da exclusão social. A reinserção implica em resgate dos vínculos 

familiares, interpessoal, profissional, cultural, político, religioso, portanto estes itens 

devem ser refeitos, transformados, resgatados ou construídos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

                Verificou-se através da pesquisa que os vários tipos de drogas levam os 

indivíduos à exclusão social, ficando à margem da sociedade, isso tem um prejuízo 

na vida pessoal, social e consequentemente na família, que fica muitas vezes 

desamparada, bem como fragilizada por não saber como agir com o dependente de 

substâncias psicoativas. A família precisa ser tratada concomitantemente com o 

paciente. Para LINS (2010), a mesma se constitui como fonte de socialização 

primária, sendo possível dizer que, além de ser afetada pela drogadição, ela pode 

determinar e perpetuar seus processos. Percebe-se que muitos entram no mundo 

das drogas por problemas familiares e que sua reinserção acontece pelo resgate 

destes vínculos. Em uma sociedade capitalista em que a desigualdade social afeta a 

maioria da população, isso exerce influência efetiva para que alguns indivíduos 

ingressem no mundo das drogas, seja como usuário ou no tráfico de drogas. Outro 

desafio é o preconceito em relação ao mercado de trabalho, constatou-se pelas 

entrevistas a desconfiança em relação ao indivíduo abstinente às drogas, muitos 

deles não conseguem emprego fixo, pois relatam não terem credibilidade, além da 

falta de qualificação profissional. Foi possível desvelar que, resgatar vínculos 

familiares e sociais é fundamental neste processo de reinserção social. Ressaltamos 

ainda que o trabalho em equipe é essencial e a persistência do profissional é tão 

importante quanto  a persistência do próprio usuário, em busca de um tratamento 

efetivo. 
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