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Por meio dos resultados desta pesquisa ao analisar os significados estudantis e 

institucionais atribuídos ao uso de álcool e outras drogas na UNIFESP, percebemos que existe 

a necessidade de um dialogo intenso que movimente e reinvente discussões acerca desta 

temática. Assim, identificamos a importância da atuação do Núcleo de Apoio ao Estudante – 

NAE como mediador nesta questão. 

Verificamos durante o discurso dos sujeitos que as intercorrencias devido o uso 

prejudicial de álcool e outras drogas são ocasionadas principalmente nos territórios, onde a 

descontração e a socialização são mais intensas como: festas, luaus, encontros esportivos, 

principalmente os organizados pela Atlética.  

Incorporando a autonomia dos universitários por meio de processos educativos, 

observamos a urgente necessidade de a universidade cumprir seu papel pedagógico e atuar de 

maneira efetiva na produção de saúde e acolhimento estudantil, para tanto propomos um 

projeto denominado: “Eu sou um redutor de danos e você? 

Este projeto visa à constituição de um guia para formar estudantes em redutores de 

danos, proporcionando um território universitário saudável, incorporando os discentes como 

protagonistas por meio de ações que produzam significados. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

• Elaborar um guia orientador de formação para estudantes se tornarem redutores de 
danos. 

 

 

METODOLOGIA  

A proposta consiste na realização de oficinas coordenadas pelo Núcleo de Apoio 

ao Estudante da UNIFESP campus Baixada Santista. Estudantes (principalmente os da 

Atlética), técnicos e docentes de forma uníssona ao refletir sobre política relacionada a álcool 

e outras drogas, por meio de um grupo de estudo deverão elaborar um guia orientador para 

formação de estudantes como redutores de danos. A partir deste momento este grupo atuaria 

em diversas ações voltadas para os discentes da universidade. 

 



DIFICULDADES 

 A parte mais conservadora da universidade pode alegar que tais medidas possam 

fazer apologia ao uso de substâncias psicotrópicas e que a universidade será responsável por 

todos os contratempos que possam vir a ocorrer. Contudo, já é hora da universidade assumir 

sua responsabilidade como instituição pedagógica e lidar com o uso de drogas de forma 

racional e consciente. Atualmente o papel da universidade se restringe a abertura de 

sindicância e apuração dos fatos, incluindo intercorrencias fora de seu espaço físico. 

Pouquíssimos ou quase nenhum papel de orientação e educação para o uso consciente de tais 

substâncias é realizado. 

 

POTENCIALIDADES 

 A garantia a autonomia e respeito às individualidades, proporciona uma maior 

reflexão em relação ao uso consciente de substâncias psicotrópicas, ocasionando à diminuição 

dos agravos a saúde ocasionados pela falta de informação e diálogo. 

 

AVALIAÇÃO 

Partindo do pressuposto que avaliação é processual, realizaremos a análise do 

produto técnico gradualmente, utilizaremos como referencial Zabala (1998), que propõe um 

olhar denso através de três dimensões: 

a) Conceitual: refere-se aos conceitos abordados durante toda a etapa de construção teórica 

do produto, nesta análise utilizaremos a observação sistemática dos atendimentos do NAE 

como um dos instrumentos. O nexo causal nestes casos é complicado, assim um 

acompanhamento em longo prazo será elaborado. 

b) Atitudinal:  Nesta parte da avaliação observaremos os movimentos dos estudantes em 

relação aos aspectos morais que tange o campo das drogas. Tal observação é complexa, 

contudo através de formulário a ser elaborado posteriormente pelo NAE e grupo de estudo, 

acompanharemos se houve a incorporação positiva em relação a estratégia de Redução de 

Danos. 

c) Procedimental: nesta etapa avaliaremos se a estratégia se Redução de Danos está sendo 

incorporada nas ações cotidianas, principalmente nos territórios onde a socialização e o uso 

prejudicial de álcool e outras drogas são acentuadas.  
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