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RESUMO

A sugestão deste estudo é abordar
a possibilidade de humanização por meio
de procedimentos científicos que se
demonstram simples em sua efetivação.
Recorre à Psicologia Humanista citando
alguns autores que demonstram a riqueza
e a credibilidade dessa reconhecida
abordagem. Na sequência, procura

ilustrar tais conhecimentos por meio do
exemplo de uma instituição que revela em
sua prá t i ca a tua l bem-suced ida ,
abordagens que vem se identificando
como importantes ferramentas no
tratamento da Dependência Química.
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PALAVRAS VISÕESE
RECONHECIDAS PELA CIÊNCIA

As questões que envolvem o
comportamento humano, suas razões e as
maneiras de agir sobre intrigantes
condutas fizeram com que se gerasse, ao
longo da história, três grandes grupos da
Psicologia ( , 2010) que sãoFALCÃO
assim denominados:

� Comportamentalismo – considera as
influências ambientais ou do meio.
� Psicanalismo – enfatiza fatores internos:
inconsciente e instinto.
� Humanismo e Existencialismo –
destacam o homem e o que lhe é essencial.

O Humanismo, chamado também
de Terceira Força, tem a sugestão de
valorizar o sentido da existência. Prefere o
estudo do ser humano em seu potencial
positivo e trabalha a psicologia a partir da
saúde e do crescimento. O presente estudo
discorre sobre esta abordagem, a qual
oferece a possibilidade de impulsionar o
desenvolvimento e a restauração de vidas
humanas.

Um subsídio apropriado no
sentido de esclarecer a visão humanística
vem de Crema (1985), quando afirma que
a proposta junto à pessoa é “...que não vise
ao poder de curar e, sim, facilite apenas
que a pessoa atualize seu potencial de
saúde e sua vocação para a vida,
devolvendo a ela seu poder” ( ,CREMA
1985, p. 14). Para isso, coloca-se a
necessidade de escutar a pessoa e
conhecer a sua vida. Este princípio revela-
se como um denominador comum em Carl
Rogers (1978), Eric Berne (1988) Viktor
Frank l (2006) e demai s au to res
humanistas consagrados: Escutar! De
forma autônoma, inclinar-se para que essa
escuta tenha como principal foco o ser
humano, o qual se iguala ao terapeuta em
sua essência, mas que se distingue
enquanto pessoa que precisa escutar a si

mesmo.

Para exemplificar esses pressupostos,
Rogers (1978, p.264) esclarece da seguinte
forma:

O ser humano, como todos os organismos,
tende a crescer e a se atualizar. É claro que
todos os fatores sociais, econômicos e
familiares podem interromper esse
crescimento, mas a tendência fundamental
é em direção ao crescimento, ao seu próprio
preenchimento ou satisfação. Costumo
exemplificar esse processo lembrando
batatas que guardávamos no porão da nossa
casa na fazenda. Elas criavam brotos
porque havia uma janelinha no quarto. Era
uma tentativa inútil, mas parte da tentativa
do organismo de se satisfazer. Você
consegue um produto muito diferente
quando planta uma batata na terra, e
comparo esse processo ao que pode ser
encontrado em delinquentes e em pessoas
que são tidas como doentes mentais: o
modo como suas vidas se desenvolveram
pode ser muito bizarro, anormal; no
entanto, tudo o que elas estão fazendo é
uma tentativa para crescer, para atualizar
seus potenciais. O fato de essa tentativa
causar maus resultados situa-se mais no
meio ambiente do que na tendência básica
do indivíduo. A pedra fundamental da
psicologia humanista, pelo menos como eu
vejo, é, portanto, essa crença de que o ser
humano tem um organismo positivo e
construtivo.

Nesse contexto, entende-se que o
papel do terapeuta é ser o facilitador do
crescimento humano, acolhendo seu
cliente em todos os seus aspectos, quer
sejam positivos, negativos ou ambíguos,
de maneira a captar as emoções e
vivências ainda não explicitadas.

Assim ocorre a ajuda terapêutica
que pode amadurecer o conceito que a
pessoa tem de si e reavaliar suas
estratégias de vida e visão de mundo,
facilitando a conquista de sua liberdade.

O que fornece crédito a essa visão
é a conquista de inúmeros adeptos e
significativos resultados que ganharam
espaços em diversos ambien tes .
Atualmente se vê exemplos na Educação,
nas Organizações, assim como, em
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Felizes, antes, os que escutam
a palavra de Deus e a cumprem.
(Lucas 11:28)
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reside em São Paulo, por meio de seus
relevantes estudos e vivência em
comunidade terapêutica lembra que “é
c o n v e r s a n d o q u e a s p e s s o a s s e
convencem, se convertem. A conversa
produz conversão e se torna fonte de
felicidade para muita gente!” . Na
continuidade, expõe que:

Estes sofrimentos do dia a dia são os que
provocam a maior parte das conversas entre
as pessoas, pois é neste ponto de sofrimento
que todos nós temos alguma experiência,
descobrimos algum remédio ou consolo
para partilhar com os outros, mesmo sem
nunca ter lido a bula. ( , 2010,MESTERS
p.17)

Ao mencionar “remédio ou
consolo”, Mesters (2010) traduz de
maneira singela o objetivo da Relação de
Ajuda. Comparação semelhante encontra-
se na visão de Kuchenbecker (2011, p. 25)
ao relatar que “na relação terapêutica,
tanto o ouvir quanto o falar do terapeuta
são a 'prescrição do remédio' e o ouvir e o
falar do aconselhando são o tomar o
remédio”.

Dessa forma, verifica-se que
visões provindas de distintos lugares,
convergem para caminhos que levam ao
mesmo propósito, ao mesmo remédio,
aqui entendido como o encontro entre
duas pessoas que pode propiciar o bem-
estar e a saúde para ambos. Visões como
estas se evidenciam como eficazes
soluções em comunidades terapêuticas
que buscam aprimorar suas abordagens de
tra tamento . Somar forças nesses
ambientes, significa a abertura para
diferentes áreas do conhecimento e
múltiplas experiências que procuram
cuidar do precioso bem que é a vida. Ponto
esse também abordado por Kuchenbecker
(2010, p. 21) ao comentar que

[...] é um espírito interdisciplinar que move
as ações e ideais das comunidades
terapêuticas. O ser humano é por demais
complexo para ser tratado integralmente
por apenas uma espécie de especialista.
Quem quer ajudar outro ser humano precisa
ser humilde para assumir suas próprias
limitações e aceitar a ajuda de outras áreas

Comunidades Terapêuticas, integrando o
programa de tratamento em dependência
química.

PALAVRAS QUE APROXIMAM E
TRANSFORMAM PESSOAS

A mesma razão que moveu os
autores humanistas, também mobiliza
profissionais que estão próximos do nosso
cotidiano. Um exemplo vem de Márcio
Lúcio de Miranda - discípulo brasileiro de
Carl Rogers, médico e terapeuta de Minas
Gerais - que trabalha no que denominou
de Relação de Ajuda. Partindo do
princípio de que “ninguém sai ileso de um
encontro com outra pessoa”, Feldman e
Miranda (2001, p.45) apresentam a
necessidade de escutar e conhecer a vida
daquele que precisa se expressar e
valorizar sua voz no ambiente onde está.

Os que exercem a escuta são
denominados por Feldman e Miranda (2001,
p. 28) como pessoas significativas por serem
aquelas que “tem internalizadas as
dimensões: aceitação incondicional,
empatia, transparência, imediaticidade,
confrontaçãoparamelhoreconcreticidade”.

Tal intervenção, que busca o bem-
estar do ser humano, também pode ser
encontrada em demais estudos elaborados
em diferentes localidades de nosso país.
Estudos esses, que se apresentam muitas
vezes como subsídios e ferramentas no
tratamento da dependência química em
comunidades terapêuticas. Ao discorrer
sobre esse assunto, Kuchenbecker, (2011,
p. 24) profissional especialista na área,
atuante em Santa Catarina, afirma que “os
terapeutas precisam, inicialmente, ouvir
atentamente aquele que busca a sua ajuda.
Essa ajuda também é repassada através da
conversação”.

Já Mesters (2010, p. 15), que
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Bem-aventurado quem for capaz de
uma boa conversa; ele vai encontrar
alívio para sua dor! (Frei Carlos Mesters)
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do conhecimento.

Acreditando nessa forma de ver e de agir,
uma comunidade terapêutica com sede
administrativa em Curitiba, no estado do
Paraná, acolhe e incorpora vários saberes
profissionais em sua proposta de
tratamento.

Já em 2004, a Associação -CSS
Casas do Servo Sofredor, como é legalmente
denominada, abriu suas portas para acolher
os conhecimentos de Márcio de Miranda. A
partir de uma formação voltada para a equipe
de colaboradores e voluntários da instituição
ministrada por esse discípulo humanista,
efetivou-seo trabalhodenominadodeEscuta
Terapêutica.

Esta abordagem desde então vem
ampliando sua voz junto às demais
intervenções terapêuticas oportunizadas
pela instituição. Atualmente são realizados
atendimentos individuais com frequência
semanal para cada um dos residentes.
Quinzenalmente acontece o encontro dos
terapeutas que se dedicam a estudos e trocas
de experiências para desenvolver esta
abordagem. Por meio da consciência de que
todos que ali se encontram, em razão de
suas experiências pessoais, profissionais e
espirituais, são considerados aptos para
estarem à frente de pessoas que também
buscam recuperar sua integridade, foi gerado
um fértil ambiente de aprendizado em
humanização.

Relatório oficial (2012, p.10), que
demonstra o trabalho desenvolvido pelas
unidades que compõem essa Associação,
aponta que em 2012 foram realizados 1.590
atendimentosdeEscutaTerapêutica.

A importância que as pessoas
envolvidas agregam a esse trabalho é um
fato que se destaca na instituição.AEscuta
se revela como um procedimento que gera
confiabilidade e visíveis resultados
positivos nas pessoas em tratamento, as
quais facilmente se adaptam a essa terapia
que passa a fazer parte de sua rotina
semanal e de seus novos hábitos saudáveis
de vida.

Neste sentido, a possibilidade de
humanizar se torna caminho, verdade e
vida na prática da Escuta Terapêutica que
é vista atualmente na Associação CSS
como um dos pilares que sustentam a
recuperação das pessoas dependentes de
substâncias psicoativas.
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