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Introdução: Este trabalho foi realizado na comunidade terapêutica Rios de Águas
Vivas com o intuito de promover um espaço de escuta, reflexão e interação entre os
integrantes do grupo. A dependência química na atualidade corresponde um fenômeno
amplamente divulgado e discutido, uma vez que o uso abusivo de substâncias
psicoativas tornou-se um grave problema social e de saúde pública em nossa realidade.
(Pratta e Santos, 2009). Por isso falar sobre  dependência química, traz reflexões
relacionadas  à saúde mental do usuário, pois hoje se verifica o uso dessas substâncias
em qualquer circunstâncias e por pessoas de diferentes grupos. Objetivo: Realizar um
espaço de escuta com dependentes químicos, reconhecendo a importância da família
para a ressocialização, possibilitando que eles reflitam sobre a vida sem as drogas e
buscar interação dos participantes nas intervenções.  Metodologia: Intervenção
psicossocial, a partir de oficinas de grupo. Foram selecionados três artigos para melhor
orientação da prática, sendo realizados encontros semanalmente com duração de uma
hora, no período de 14/10/2013 a 25/11/2013. Os participantes foram dispostos em
círculo para reflexão dos temas sugeridos, com o propósito de oferecer um espaço de
escuta para os internos. As técnicas escolhidas foram dinâmicas, exibição de filme e
discussões com jornais, canetas,balas e bombons.  Resultados: Existe muito
preconceito em relação a usuários de drogas, aqueles que estão em recuperação têm
muita vergonha de contar como foi sua vida durante o uso de substâncias químicas.
Nota-se que o grupo surge como ferramenta eficaz para esses, para controlar o próprio
desejo e a dicotomia do dia a dia na clínica. Há uma grande necessidade de
profissionais capacitados para promover um tratamento eficaz, com um diagnóstico
mais preciso para cada dependente sem generalizá-lo. É essencial apoio familiar e
psicológico para que os dependentes químicos mantenham-se motivados e
compromissados com o tratamento recebido, evitando recaídas.Por meio da
intervenção observou-se que o assunto de substâncias psicoativas fundante na vida do
sujeito, ainda tem sido negligenciado, deixado de lado e mal abordado. A nova postura
dos psicólogos tem sido evocada em todo momento para a promoção de intervenções
onde se contribua com a saúde mental e a ressocialização para os usuários de drogas.
Quanto ao projeto de intervenção na clínica, eles demonstraram bastante interesse em
participar, aprender mais, e a falar sobre suas vidas, motivados com os encontros,
usando vários temas que partiram deles, tornando o processo de forma mais eficaz.
 Conclusão: É de suma importância a participação dos psicólogos para a escuta dos
internos, para que eles possam se expressar de maneira livre de preconceitos,
julgamentos ou censuras, proporcionando momentos de reflexão e ressignificação na
vida de cada um. 
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