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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar nos alunos do ensino superior os motivos que os levam a fazer 

uso do álcool e outras drogas e até que ponto este ato pode influenciar no desenvolvimento da 

aprendizagem. Para o alcance do objetivo proposto fez-se necessário mapear os alunos por faixa etária 

que fazem uso do álcool e da droga; Levantar os indicadores que os motivam ao uso do álcool e da droga; 

Apresentar metodologicamente os dados que levam ao uso do álcool e da droga. Tomou-se como 

referencial teórico os trabalhos sobre psicotrópicos desenvolvidos por Andrade, Azevedo, Brasil, Cardia 

e Bastos, Chaloult, Escohotado, Freud, Gatelly, Maia & Albuquerque, Pelegrini, Rose. A metodologia 

adotada é um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo, com aplicação de um questionário referente 

a pontos persistentes no processo do uso de psicotrópicos. Os resultados apurados constatou uma 

quantidade significativa de acadêmicos que fazem uso de algum tipo de substância ilícita, apesar do 

consumo do álcool indicar resultados alarmantes as drogas tem adquirido um espaço grande na vida 

desses jovens acadêmicos. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente artigo vem com o objetivo, tratar sobre o consumo de álcool e drogas por alunos do ensino 

superior de uma faculdade no interior do ES, por considerar ser esse um problema de saúde pública e 

prevenção de saúde mental do indivíduo que necessita de atenção adequada, pensou-se nos seguintes 

objetivos específicos: Mapear os alunos por faixa etária que fazem uso do álcool e outras drogas; 

Levantar os indicadores que os motivam ao uso destas; Apresentar metodologicamente os dados que 

levam ao seu uso e descrever as influências do uso do álcool e outras drogas para o processo 

aprendizagem do aluno no Ensino Superior. Justifica-se a escolha do tema, na tentativa de compreender 

quais motivos levam ao uso dessas substâncias dentro do ambiente acadêmico, considerando, que uma 

forma de minimizar o uso é o conhecimento e a prevenção. s. Para atingir os objetivos e buscar respostas 

para os questionamentos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para dar embasamento teórico ao 

segmento da mesma, Em seguida, para a coleta de dados, realizamos uma pesquisa de campo, foi 

aplicado um questionário com perguntas fechadas para alunos. A presente pesquisa constatou uma 

quantidade significativa de acadêmicos que fazem ou já fizeram uso de algum tipo de substância ilícita, 

apesar do consumo do álcool indicar resultados alarmantes, as drogas tem adquirido um espaço grande na 

vida desses jovens acadêmicos. 
 

2 – ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DAS DROGAS 
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Ao longo da história da humanidade, o uso de drogas se fez presente das mais variadas formas e também 

foi utilizada para diversos fins, variando desde o uso em rituais indígenas a medicinal, no auxílio do 

tratamento de enfermidades e controle da dor.  

Mais tarde como afirma Gately (2008), no século XX,  com a facilidade de acesso que mesmo tendo seu 

uso destinado à outros requisitos, com o o lazer, entre outros, e tendo uma maior dificuldade por parte de 

quem usava, em controlar o destino e o uso, preocupou-se em pensar nos danos que esta poderia trazer às 

pessoas e às sociedades então surgem as primeiras políticas públicas, que visava controlar o consumo 

dessas substâncias. A mais famosa delas é a “Lei Seca” nos Estados Unidos que iniciou no ano de 1920 e 

teve seu fim em 1933, no Brasil a Lei nº11.705 está presente no Código de Trânsito Brasileiro(CTB) 

descrito da seguinte forma em seu Art. 1o: 

 

Esta Lei altera dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer 

alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas para o condutor que 

dirigir sob a influência do álcool, e da Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que 

dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 

do § 4o do art. 220 da Constituição Federal, para obrigar os estabelecimentos 

comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar, no 

recinto, aviso de que constitui crime dirigir sob a influência de 

álcool.(BRASIL, 2008, s/p) 

 

A avaliação dos comportamentos, das atitudes e respostas das pessoas quanto ao consumo de álcool e 

outras drogas, crescente historicamente, levam a refletir, sobre o que pode ter influenciado em tais 

ocorrências. As conquistas sociais através dos tempos vêm trazendo, além da necessidade de mais 

empenho das pessoas em suas atuações (trabalho, estudos, entre outras atividades), ainda a pretensão pela 

disputa em realizar os feitos em “menos tempo”, de forma mais ágil, de forma que traga retorno de 

maneira mais rápida. Em outras palavras, as pessoas tendem a querer acompanhar os avanços 

tecnológicos, sociais e quando não conseguem, muitas vezes entram em necessidade de acionar uma 

“válvula de escape” em momentos de pressão do cotidiano, a fim de encontrar melhores condições de 

lidar com as angústias.  

Freud (1930) contribui para com nosso entendimento acerca desse contexto, a partir de seu texto: “O 

mal-estar na civilização”, onde aborda que existe um mal-estar (frustração/angústia) que surge e se 

coloca entre as exigências sociais (evolução/mudanças), que provêm das culturas e as restrições da 

civilização (condições individuais e/ou coletivas) que se apresentam como imposições. É nesse conflito 

que o indivíduo insatisfeito, passa a buscar o prazer que encontra muitas vezes no efeito que as drogas 

podem oferecer. 

 

1.2 CONCEITUANDO DROGAS PSICOTRÓPICAS 
 

Os psicotrópicos, de acordo com Chaloult (1971), afetam o sistema nervoso central e podem causar uma 

variedade de mudanças de comportamento ou percepção. Chaloult dividiu as drogas (indutoras de 

toxicomania) em Depressoras, Estimuladoras e Perturbadoras do sistema nervoso central. 

 

As estimulantes encorajam, incentivam comportamentos impetuosos e impulsivos, reduzindo sono e 

fadiga. Levando para o contexto social, muitos indivíduos fazem uso desta por considerarem-na uma 

“dose de coragem”, facilitando assim as tomadas de decisões e atitudes. No caso das depressoras, o 

excesso, a frequência, entre outros aspectos, podem levar as reações temporais serem inversas no 

decorrer do tempo, trazendo outras consequências além risco de coma e morte, como exposição social, e 

emocional do usuário, podendo levar este a surtos de agressividade e perda do pudor.  

Mesmo com todos os risco no uso destas substâncias não é incomum ver jovens e adultos misturando 

drogas diferentes para se obter o efeito desejado, como é o caso das bebidas alcoólicas com energéticos 

ou mesmo com Ansiolíticos, no caso deste último os risco se tornam ainda mais agudos, pois as 
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atividades no sistema nervoso central cai para níveis alarmantes. E por último, as perturbadoras são 

aquelas que modificam a percepção da realidade. Esses fenômenos são muito semelhantes aos que 

ocorrem em pessoas com ataques de psicose fazendo com que o usuário tenha alucinações, delírios e 

ilusões. 

  

Como já dito, entende-se que as drogas são percebidas por produzirem mais de um tipo de efeito no 

organismo. Foi citado que podem prejudicar a capacidade de pensar, de tomar decisões, o humor, e ainda, 

causar euforia ou até mesmo depressão. Por outro lado, estas mesmas drogas, podem estabelecer 

aplicações medicinais que colaboram para com as necessidades imediatas de tratamento de doenças 

específicas quando utilizada com seriedade. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada foi um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo, com aplicação de um 

questionário com 11 perguntas fechadas para alunos de diferentes cursos da instituição podemos dizer 

que se trata de um trabalho quantitativo onde, objetiva identificar nos alunos de ensino superior os 

motivos que os levam a fazer uso do álcool e droga. As informações foram tabuladas e analisadas de 

forma descritiva. Pensando na melhor visualização dos resultados, foram elaborados gráficos com os 

resultados expressos em percentual. Para garantir a integridade dos participantes não foi revelado nomes, 

tratamos apenas do aspecto quantitativo da pesquisa, ou seja, somente dados genéricos ao consumo de 

álcool e outras drogas. 

 

4 – RESUTADOS  

 

 

Ao serem questionados sobre o consumo de bebidas alcoólicas antes ou durante o período de aula 61% 

afirmaram não consumir bebida alcoólica nesse intervalo, enquanto 39% alegam fazer o consumo de 

bebidas. Podemos perceber percentuais elevados quanto ao consumo de bebida, mesmo em horários em 

que este público frequenta compromissos acadêmicos. Deixando transparecer certo descontrole nos 

horários e ambientes de consumo, ou até mesmo uma possível dependência afirmando o que foi dito no 

parágrafo anterior. A busca pela felicidade e redução das ansiedades é o principal combustível motivador 

ao consumo dessas substâncias, visto que o álcool está entre as drogas depressoras do sistema nervoso 

central. 

 

No decorrer da entrevista foi verificado que, 22% afirma que sim, já vieram para a instituição sobre 

efeitos de uma ou mais drogas. Uma possível explicação para esse resultado poderia derivar da busca por 

sensações de alívio imediato, conforme discorrido na abordagem teórica, o uso do álcool e outras drogas 

em particular a ritalina como “droga da inteligência” muitas vezes ganha espaço dentro das instituições 

de ensino superior uma por diminuir os níveis de atividades do sistema nervoso central e ainda por 

aumentar a capacidade de concentração daquele aluno que julga necessitar do medicamento.  

 

Aos alunos que afirmaram fazer o consumo de outras drogas ainda foi questionado quais seriam estas. 

Nesse caso, como representado no gráfico 1, apesar da maconha não ser uma droga liberada para uso no 

país, seu consumo excede quase três vezes mais que a porcentagem do uso do cigarro. Assim como 

também excedem os medicamentos controlados, ritalina e medicamentos da família dos barbitúricos. 

Devido ao fácil acesso na justificativa de amenizar a dor nasce o uso muitas vezes desnecessário e 

abusivo que pode levar a uma intoxicação proveniente de tais medicamentos. 

 

Gráfico 1 
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5 – CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A presente pesquisa constatou uma quantidade significativa de acadêmicos que fazem ou já fizeram uso 

de algum tipo de substância ilícita, apesar do consumo do álcool indicar resultados alarmantes, as drogas 

tem adquirido um espaço grande na vida desses jovens acadêmicos. Pode-se verificar que, mesmo os 

estudantes que afirmam fazer o uso indevido de medicações controladas para redução da ansiedade o 

fazem sem a devida prescrição médica. Apesar de todos os riscos implicados a qualidade de vida ou 

mesmo do desempenho social e acadêmico do usuário, o consumo de álcool e drogas por alunos do 

ensino superior tem se mostrado um problema grave de saúde pública que necessita de atenção, por esse 

motivo se faz importante pesquisas como esta que intenciona identificar o público em situação de risco 

para que dessa forma seja elaboradas estratégias de prevenção. 
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