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INTRODUÇÃO: o uso indevido de drogas tem se tornado cada vez mais freqüente na

sociedade sendo reconhecido como uma ameaça à população em geral. E este quadro

não se faz diferente no meio universitário da Unioeste, surgindo à necessidade de criar

estratégias que ofereçam subsídios aos acadêmicos que encontram-se suscetíveis ao uso

de  substâncias  lícitas  e/ou  ilícitas.  A  população  alvo  desta  atividade,  foram  os

acadêmicos  dos  primeiros  anos  dos  cursos  da  área  da  saúde  e  serviço  social.  Este
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trabalho é  uma  das  atividades  que  visou  cumprir  as  metas  do  projeto  de

“Instrumentalização da População acadêmica da Unioeste e familiares de calouros com

relação a substâncias psicoativas”, sendo financiado com recursos do MEC/SESu, está

vinculado  ao  “Programa  de  prevenção  e  ressocialização  relacionado  às  questões

relativas  ao  uso  de  substâncias  psicoativas  na  Unioeste”.  A equipe  é  composta  por

docentes e discentes dos cursos de enfermagem, medicina, serviço social e servidores

técnicos administrativos da Universidade. Para tanto, propõem-se ações de prevenção,

através de dinâmicas de grupos com os calouros em que irão vivenciar de forma lúdica,

repensando o que pode levar ao uso de substâncias lícitas e / ou ilícitas, amenizando o

sofrimento  gerado  pela  vida  acadêmica.  Sofrimento  este,  advindo  de  fatores  como:

distância da família de origem, a solidão, a necessidade de vinculação a novos grupos de

amigos,  a  vulnerabilidade  e  a  inversão  de  valores  aceitáveis  pela  sociedade  como

conseqüências do uso, além de outros fatores. 
OBJETIVOS: debater e interagir em grupo interdisciplinar, sobre questões relativas ao

uso e dependência de substâncias lícitas e/ou ilícitas, assim como criar caminhos para

realizar a prevenção junto à comunidade acadêmica.
METODOLOGIA:  é um  relato de experiência a partir de vivências realizadas em sala

de aula, com os acadêmicos dos primeiros anos dos cursos da saúde e Serviço Social,

com a estratégia didático-pedagógica de dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo

foram desenvolvidas pelos docentes, técnicos administrativos e discentes envolvidos no

programa. Para tanto estamos utilizando a terminologia de dinâmica de grupo citada por

Lopes (2001, p.145) como sendo “uma forma de trabalho didático e pedagógico baseado

no prazer, na vivência e na participação em situações reais e imaginárias, onde por meio

de  técnicas  de  dinâmica  de  grupo,  jogos  dramáticos  e  outros,  os  participantes

conseguem através da fantasia, trabalhar situações concretas”. As dinâmicas escolhidas

foram: 1- Do que você depende: foi oferecido sugestões de diversas profissões, tipos de

comidas e sentimentos, oportunizando-os a fazer escolhas por preferências. 2- Dinâmica

de  sobrevivência:  dividiu-se  a  turma em quatro  grupos,  simulando  uma  situação de



perigo,  onde  deveriam estabelecer  critérios  de  sobrevivência  ao  grupo.  3-  Atitudes

permitidas  e  proibidas  do   dia–a-dia:  sugeriu-se   que  escrevessem  três  atitudes

consideradas permitidas ou proibidas do  dia-a-dia.
 RESULTADOS:  a  discussão  na  mídia  e  nos  meios  escolares  sobre  drogas  é

amplamente  repetitiva,  considerada  pelos  alunos  como  massante,  com  pouca

repercussão. No contexto do uso de substâncias licitas ou ilícitas no espaço universitário

lançamos mão da avaliação realizada pelos acadêmicos em relação a técnica utilizada

para discutir  a  prevenção em drogas  como parâmetro para análise.  A avaliação dos

acadêmicos em relação a essa estratégia de trabalho variou entre observações como: é

importante  ter  alguém dando toques  nos  adolescentes  para que  possam ter  escolhas

próprias.  Alguns afirmaram que a forma de abordagem foi diferenciada e os jovens

precisam disso, consideram cansativas as palestras que dizem sempre as mesmas coisas

da  mesma  forma;  sugerem o  desenvolvimento  de  mais  atividades  como  dinâmicas,

suscitando  a  sensibilização  dos  jovens  reforçando  o  que  sempre  ouviram dos  pais.

Porém ao longo das discussões surgiram controvérsias quanto a estratégia utilizada para

tratar do assunto prevenção em drogas, como: interessante e importante porque permite

maior integração entre os calouros, ajudando a conhecer melhor os colegas ao longo da

formação  acadêmica,  mas  ineficaz  na  conscientização  sobre  drogas  e  alcoolismo,

consideraram ainda que o grupo deixa a desejar em suas ações. Um dos acadêmicos fez

comentários do tipo:  a prevenção é um dos melhores caminhos para se evitar males

maiores. Esta estratégia de discussão foi ótima para reforçar a área de prevenção, pois se

tivesse aqui nesse grupo alguém que estivesse pensando em usar drogas, depois desta

vivência pensaria de forma diferente. Apesar de todo o conhecimento que os estudantes

universitários da área da saúde possuem com relação às drogas percebe-se que muitos

desses se viciam, principalmente com álcool, durante a vida acadêmica. Geralmente é

um momento difícil, pois o estudante está saindo da adolescência e ainda não apresenta

fatores  protetores  para  suportar  uma  possível  rejeição  social  ao  negar  um  gole.  A

questão da dependência química deve ser entendida sob a multiplicidade de fatores –



biológicos, sociais,  econômicos e psicológicos,  o que leva a  abordar a dependência

química  como  sendo  determinada  pela  condição  na  qual  o  dependente  químico  se

encontra,  e  não  pela  vontade  do  sujeito.  No  cotidiano,  o  universitário  sente  a

necessidade de inserir-se em algum grupo social, em função da suscetibilidade gerada

pela sua saída de casa, solidão, ausência de amigos, dificuldades financeiras e choque

cultural. Para tanto, lança mão dos mais variados artifícios para sentir-se partícipe de um

grupo. Neste contexto, emergiram comentários como: apoiar-se nos momentos difíceis

em outras coisas que não drogas, que além de fazer mal, são soluções passageiras. Cada

indivíduo tem o direito de saber e decidir o que é melhor para si dando destaque aos

valores sociais e morais, o que pode e não pode, para uma convivência sadia com a

sociedade.  Segundo Ferroni et  al.  (2000), independente do perfil  do indivíduo, todos

acreditam que têm domínio de sua vontade, verbalizando que são capazes de controlar a

ingesta do uso lícito e/ou ilícito, no momento que assim desejar. Ouvimos discussões

tipo: é  fundamental  que tenhamos uma opinião, questionando antes de aceitar tudo ou

antes de experimentar, porque às vezes não tem volta, temos que saber fazer escolhas.

Também não desistir fácil diante de um problema, manter o equilíbrio não buscando

solução  e  métodos  danificadores,  mas  também  buscar  limites  para  outros  vícios.

Sabemos  que  o  uso  de  drogas  apresenta  repercussões  nas  áreas  biopsicossociais,

ocasionando  baixo  desempenho  funcional,  dificuldade  de  ensino  e  aprendizagem,

absenteísmo,  problemas  de  relacionamento  interpessoal,  doenças  físicas,  distúrbios

psíquicos  e  sociais,  desorganização  familiar,  criminalidade,  instabilidade  financeira

emocional, entre outros. comentários como: as drogas e seus efeitos nocivos trazem a

dependência química, física e emocional, além de retirar perspectivas futuras, agredindo

a  convivência  social  e  familiar.   Também  abordaram  a  questão  de  não  fugir  da

realidade , mas enfrentar os problemas com total consciência , e por maiores que sejam

os problemas, podem ser minimizados se enfrentados com lucidez.
CONCLUSÕES:  o ser humano usa de mecanismos, como drogas lícitas e/ou ilícitas,

para  suportar  as  sensações  e  emoções  inerentes  a  esta  vida  estressante.  No  meio



universitário não é diferente, pois o stress gerado por inúmeras exigências do ano letivo,

pode  ser  sugestivo  ao  uso  de  algum tipo  de  droga  para  amenizar  este  sofrimento.

Conforme já comentado anteriormente, estes acadêmicos vêm de instituições de ensino

secundário, que muito já ouviram a palavra prevenção em drogas e estão saturados de

recursos do tipo palestras para abordar o assunto. Em função disso emergiu a idéia de

lançar mão de dinâmicas de grupos que pudessem trazer  a tona o dia-a  dia destes

universitários e assim pudéssemos discutir suas dúvidas, preconceitos, conceitos sobre

uso de drogas lícitas e / ou ilícitas. Para Antunes (1995), as  dinâmica de grupo, em

qualquer de suas especificações, devem ser aplicadas quando se busca estabelecer bases

definitivas uma filosofia formativa que se pretende imprimir com o grupo. Interessante

ressaltar que ouvimos falas que nos fortalece enquanto grupo que trabalha na prevenção

reforçando  nosso  empenho:  que  é  importante  que  tenhamos  opinião  própria  e  que

questionemos  antes  de  aceitar  tudo.  O grupo de trabalho  considera que  a  estratégia

utilizada para abordagem deste assunto teve uma boa repercussão, contudo percebeu-se

resistência de alguns acadêmicos em rever seus conceitos sobre o uso de substancias

licitas e ilícitas, discordando desse método de abordagem. Acreditamos que a prevenção

é o caminho mais indicado para trabalhar com os possíveis problemas que a droga vem

a causar no meio universitário e na vida destes futuros profissionais. Porém, não somos

ingênuos ao pensar que sensibilizaremos 100% dos acadêmicos, mas considerando a

problemática enfrentada com as drogas por menor que seja nosso alcance poderemos

estar fazendo a diferença, pois trabalhar com prevenção e promoção da saúde é uma

ação à longo prazo. O interessante salientar que os acadêmicos valorizaram o fato de

existir  este  programa  dentro  da  universidade.  Consideram  ainda  a  importância  de

trabalhar o problema da droga de forma coletiva e não individualmente.
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