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Introdução: Trata-se de um projeto de intervenção psicossocial, que terá como método
de trabalho o atendimento das famílias em encontros semanais ou quinzenais, nos
quais se utilizarão técnicas de dinâmica de grupo, além investigações científicas.
Espera-se que, ao final dos encontros, a cada semestre, as famílias envolvidas tenham
alcançado uma transformação da percepção do mundo em que vivem, bem como
obtenham a consciência dos recursos intrínsecos que possuem e que podem utilizar e
das novas redes de relações que podem estabelecer para alcançar um lugar de sujeitos
de sua própria história. Objetivo: Servir de apoio às famílias, restabelecer vínculos,
desenvolver resiliência, fortalecê-las, prevenir uso abusivo de substâncias psicoativas,
ensinar como lidar com dependentes químicos construtivamente; inserir os discentes
no contexto das políticas sociais de combate e prevenção ao uso de álcool e outras
drogas, incentivando-os ao comprometimento com a transformação da realidade.
Metodologia: Este projeto caracteriza-se como um projeto de intervenção psicossocial
voltado ao atendimento de famílias usuárias do CASIB, conforme orientação teórica da
Oficina de Dinâmica de Grupo (AFONSO, 2006). O projeto se realizará por meio de
oficinas de grupo com famílias, com uma duração de uma hora e meia, tendo a
coordenação dos extensionistas e do supervisor.  Assim, serão planejadas oficinas que
permitam às famílias e seus membros, trabalharem temas relacionados com a sua
realidade, a fim de possibilitar a reflexão sobre suas próprias vidas em uma perspectiva
emancipatória de si e do meio em que vivem. Resultados: Não há resultados a serem
apresentados, pois o projeto se encontra em curso. Destacamos, no entanto, o que
fizemos dois encontros, até o momento. No primeiro, os alunos prepararam e
apresentaram informações sobre álcool e drogas. Paralelamente, dois dos
extensionistas fizeram uma oficina com as crianças, para que os familiares pudessem
discutir suas questões. Para o segundo encontro, está preparado e será trabalhado com
os familiares, a questão central que é como lidar com um membro da família que é
dependente químico. Conclusão: Ainda não há conclusão pois o trabalho encontra-se
em andamento.
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