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RESUMO 

 

Para que se possa compreender sobre como a psicoterapia pode contribuir com o tratamento 

da pessoa com dependência química, neste artigo é feita uma prévia visita ao nascimento histórico 

da Psicologia, para que assim seja possível contextualizar a prática terapêutica na perspectiva 

Fenomenológica Existencial na compreensão do sujeito contemporâneo e suas diversas formas de 

subjetividade.  
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Para que se possa compreender sobre como a psicoterapia pode contribuir com o tratamento 

da pessoa com dependência química, neste artigo é feita uma prévia visita ao nascimento histórico 

da Psicologia, para que assim seja possível contextualizar a prática terapêutica na perspectiva 

Fenomenológica Existencial na compreensão do sujeito contemporâneo e suas diversas formas de 

subjetividade. 

Na história, a palavra Psicologia deriva do grego onde psique significa alma e logos razão ou 

conhecimento. Foram os filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles que iniciaram a investigação 

da alma humana (CARNEVALLI, 2011). No final do século XIX os acadêmicos da época 

escolheram distanciar a Psicologia da Filosofia onde comportamentos observáveis começaram a 

fazer parte de uma investigação científica cujo objetivo era conhecer como a consciência era 

construída. Frente a esse cenário surge a criação do primeiro Laboratório de Psicologia Experimental 

em Leipzig na Alemanha no ano de 1879. Através do estudo da experiência consciente realizado por 

Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920), marcou assim o efetivo ingresso da Psicologia no campo 

das ciências buscando reconhecimento científico e investigativo. O conhecimento científico passa a 

ser produzido em laboratórios, com uso de instrumentos de observação e medição. Surgem as 

primeiras correntes teóricas/escolas em Psicologia sendo elas; Funcionalismo, Estruturalismo e o 

Associacionismo. As quais deram origens às inúmeras teorias que existem atualmente (SCHULTZ 

& SCHULTZ, 2009). No início do século XX surgiram mais três correntes teóricas que originaram 

a diversidade de corrente psicológica, o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise. A Psicologia 

atualmente atribuiu em diversas áreas de conhecimento, a Psicologia sendo uma ciência e uma 

profissão foi regulamentada no Brasil em 27 de Agosto no ano de 1962 pela lei 4.119 tornando a 

psicologia por direito em uma profissão.  

Ao discorrer de forma sucinta sobre alguns aspectos históricos da Psicologia é importante 

trazer uma reflexão a psicoterapia pela perspectiva de Clínica Fenomenológica Existencial de Carl 

Rogers como contribuição do tratamento ao dependente químico. Nesse olhar o psicólogo atua 

principalmente na formação da aliança terapêutica e na descoberta de conteúdos inconscientes de 

vivencias que provocaram provavelmente feridas emocionais que levaram o sujeito a buscar uma 

fuga por meio do uso da droga, na intenção do sujeito se reconhecer se redescobrir como autor de 

sua história existencial de vida, e possibilitar caminhos por meio de uma escuta acolhedora desse 

sujeito que dispõe de um desconforto psíquico. 

Segundo Rogers (1985), a relação terapêutica é o principal agente de mudança no processo 

terapêutico. Ele julga que o ato inicial da comunicação cliente e terapeuta está condensado de calor 

humano genuíno e que o entendimento empático do terapeuta, que é a capacidade psicológica para 

sentir o que sentiria outra pessoa, na tentativa de entender os sentimentos e as emoções do cliente 

que ora se apresenta de fronte, esse deslocamento do terapeuta seria suficiente para produzir 
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mudanças no sujeito sendo estas de ordem construtivas de personalidade. Rogers (1983) expande 

seus métodos citando condições que podem ser usadas para facilitar a relação do cliente e terapeuta, 

sendo eles; a congruência que é o atuar presencial humano na esfera terrestre harmonicamente entre 

o pensar, agir e se comportar. A empatia, ser a capacidade de sentir o que o outro quer revelar em 

ditos e expressões, seria a disponibilidade para ouvir e a aceitação incondicional; aceitando e 

suportando o outro aproximado de nossa existência como este é, em seus arranjos e tecimentos 

existenciais. O psicólogo norte-americano Carl Rogers foi o criador da Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP) por volta dos anos 50 do século XX. De acordo com Rogers (1985), o terapeuta deve 

proporcionar ao sujeito o cerne da autoconsciência a sua tendência ao desenvolvimento de suas 

potencialidades. Possibilitar condições pare que ele se torne capaz de respeitar e aceitar a si mesmo 

com a consciência de mestria para gerenciar sua própria vida. 

Merleau-Ponty (1973) diz respeito a atuação do fazer psicoterapia, segundo ela é suspender os 

juízos e os valores preconcebidos, acredita que se deve buscar a essência ou o sentido dentro do 

fenômeno presente revelado. Que haja compreensão e não juízo de valores com julgamentos ou 

análise precipitada “a essência só é acessível através da situação singular onde aparece”. 

(MERLEAU-PONTY, 1973, p.76). É ponderoso explicitar que o sentido do termo fenômeno deverá 

elucidar na perspectiva Fenomenológica Existencial, onde surgiu a partir do grego phainesthai que 

significa “aquilo que se apresenta” e logos é um sufixo que quer dizer “explicação”.       

Afirma Rogers (1977) “o terapeuta penetra tanto dentro do mundo privado do outro, que ele 

pode esclarecer não somente os significados dos quais o cliente está consciente, mas também aqueles 

que estão imediatamente abaixo do nível da consciência”. (ROGERS, 1977, p.87). O sujeito quando 

se sente compreendido pelo terapeuta e aceito, há uma grande possibilidade do processo de 

psicoterapia ser mais eficaz. O terapeuta utiliza canais para que o outro possa se comunicar e se 

sentir confortável sendo ele mesmo. Tendo o fator mudança como uma das variáveis que influenciam 

o processo terapêutico diz respeito à motivação do cliente para mudar. A psicoterapia é um rico 

recurso que possibilita ao sujeito lidar com os sofrimentos humanos existências, as dificuldades da 

situação acarretada pelo consumo vicioso da droga no sofrimento psicológico do sujeito e na 

desconformidade com as desadaptações sociais e pessoais. Como fio condutor, o terapeuta deverá 

incluir no seu planejamento entrevistas iniciais psicoeducacionais para esclarecer possíveis dúvidas 

desse cliente. Tal ação pode modificar os níveis de motivação do sujeito usuário e ajudar na adesão 

do tratamento. Existem as variáveis que aferem o processo psicoterapêutico sendo eles; o fator 

desejo de mudança pelo sujeito, diz respeito a motivação do cliente para mudar. A flexibilidade de 

aceitação que permitirá ter expectativas realistas sobre si mesmo e a terapia, demonstrar participação 

no processo de tratamento. Tendo a psicoterapia uma atividade colaborativa entre o terapeuta e o 

cliente.  
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Quando usada no tratamento da dependência química a psicoterapia deve tratar os 

comportamentos adictivos e os pensamentos e sentimentos que aparecem estimular, manter 

ou ocorrer como resultado [...] a psicoterapia trata assuntos relacionados com outros 

aspectos da vida [...], sob a suposição de que alguns destes contribuíram para ou mantêm 

seu uso atual de droga (CORDIOLI, 1998, p.384).     

 

De acordo com o aporte teórico acima exposto, entende-se a psicoterapia uma forma eficaz em 

aliviar os sintomas vivenciados pelo sujeito promovendo o crescimento pessoal de quem se submete 

ao processo terapêutico. Segundo Cordioli (1998), outra abordagem individual utilizada no 

tratamento em dependência química é o aconselhamento, acredita ele que essa é a intervenção 

psicossocial utilizada em grande escala nesse contexto situacional ora estudado. “O aconselhamento, 

como as outras formas de psicoterapia, tenta auxiliar [...] no manejo das consequências relacionadas 

com sua dependência [...] que terminaram se transformando em uma rotina em sua vida.” 

(CORDIOLI, 1988, p.385). Compreende-se aconselhamento como a criação de condições para que 

o cliente faça seus próprios julgamentos e escolhas diante das alternativas e construa suas opções. 

Diante dos estudos bibliográficos, entende-se que a psicoterapia pode ser eficiente no 

tratamento dos sujeitos que desenvolveram crise psíquica, perdas sociais, desarranjos familiares e 

dependência química perdendo assim o controle e a capacidade de dizer não ao uso da substância. 

Adindo também determinadas condições para alargar as possibilidades de comprometimento do 

usuário na terapia na tentativa de perscrutar a fim de que se alcance resultados positivos. Acredita 

Cordioli (1998) que a presença do apoio e do desenvolvimento de membros da família é fator 

importante no processo do tratamento com o dependente químico.   
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