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Dedico esse trabalho de conclusão de curso a todos (as), os usuários (as) que sofrem

do terrível vazio existencial e encontram-se desolados em busca da anestesia existencial que

as drogas os trazem. Que esse trabalho sirva como uma provocação e ao mesmo tempo uma

reflexão em prol das relações que se estabelecem entre si e as drogas. Que possam encontrar o

verdadeiro sentido em suas vidas e a sua missão no mundo, de forma singular, responsável e

livre.
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“ O mistério da existência humana não reside apenas em permanecer vivo, mas em encontrar

algo porque valha a pena viver”

Fiódor Dostoiévski
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RESUMO

Este trabalho visa apresentar, a partir dos conceitos da logoterapia de Viktor

Frankl, conceito de vazio existencial como uma possível experiência vivenciada pelas pessoas

com problemas relacionados a dependência química. A partir da definição da logoterapia e

dos conceitos desta abordagem, bem como da identificação das propostas atuais nas políticas

públicas  referentes  às  intervenções  na  adicção,  identificou-se  que  a  logoterapia  é  uma

abordagem que pode contribuir bastante, na discussão de estratégias diretivas para cuidado

com dependentes químicos, principalmente na reabilitação social e resgate da cidadania dos

usuários que fazer o uso de desse dispositivo de saúde, mais especificamente com o plano

terapêutico singular.

Palavras-chave: Logoterapia – adicção – estratégias diretivas
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ABSTRACT

This  work aims  to  present,  from the concepts  of  Viktor  Frankl's  logotherapy,  concept  of

existential emptiness as a possible experience experienced by people with problems related to

chemical dependence. From the definition of logotherapy and the concepts of this approach,

as  well  as  the  identification  of  the  current  proposals  in  the  public  policies  regarding  the

interventions in the addiction, it was identified that the logotherapy is an approach that can

contribute a lot, in the discussion of directives strategies for care with Chemical dependents,

mainly in the social rehabilitation and rescue of the citizenship of the users that make the use

of this health device, more specifically with the unique therapeutic plan.

Keywords: Logotherapy – addiction – directives strategies
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1 INTRODUÇÃO 

Minha  motivação  para  fazer  uma  pesquisa  sobre  a  drogadicção,  vem  da  minha

inserção  nesse  campo  como  diálogos  realizados  em  comunidades  terapêuticas  e  em  nos

dispositivos de saúde atuantes na dependência química, bem como compreender aspectos  os

problemas  relacionados  ao  uso  abusivo  de  drogas  por  parte  da  população  e  suas

consequências na vida social passando a viver às margens da sociedade, com relacionamentos

familiares  disfuncionais  e  relações  fragilizadas  no  trabalho,  tornando-se  estigmatizados

socialmente perdendo o sentido de sua existência no laço social. 

A  OMS  reconhece  o  uso  abusivo  de  substâncias  psicoativas  como  uma  doença

fisiológica e mental que necessita de tratamento e cuidado, a qual se mostra uma questão de

saúde  pública.  Acompanhando  alguns  grupos  e  fazendo  algumas  visitas  a  comunidades

terapêuticas,  conversando também com alguns usuários de longos anos,  pude observar  na

grande maioria  um enorme vazio,  uma falta  de  perspectiva  na vida,  falta  de  propósito  e

sentido na vida. O uso de drogas era uma forma de obter prazer que por alguns instantes os

desconectavam  de  suas  realidades  tão  doloridas,  operava  como  se  fosse  uma  anestesia

existencial.  Esse vazio existencial observado na grande maioria dos usuários me chamou a

atenção, motivando o desenvolvimento do presente estudo. 

Por meio de uma revisão bibliográfica, procurei encontrar a resposta ao meu problema

de estudo:  “O que poderia  estar  por  trás  desse  vazio  existencial  presente  na  pessoa com

adicção? ”. Para tanto, o estudo foi referenciado na abordagem fenomenológica de Viktor E.

Frankl,  chamada  logoterapia  para  investigar  esse  aspecto  do  vazio  existencial  e  falta  de

sentido, na reflexão sobre dependência química.

O trabalho está organizado em quatro seções, juntamente com as considerações finais.

Na  primeira  seção  apresenta-se  uma  genealogia  do  pensamento  de  Frankl,  dados

bibliográficos referentes a criação da análise existencial e a logoterapia.  Frankl foi prisioneiro

de alguns campos de concentração durante a 2ª Guerra Mundial e suas experiências, como por

exemplo o convívio diário com a morte, o levaram a refletir sobre o sentido da vida.  Na

segunda  seção,  aborda-se  os  conceitos  fundamentais  que  norteiam  a  logoterapia  e  sua

definição, o que contribuirá para entender como estão relacionados nas aplicações práticas dos

métodos  e  técnicas  da logoterapia  na intervenção  com dependentes  químicos.  Na terceira

seção, propõe-se uma reflexão sobre a relação da dependência química e o vazio existencial.

Para tanto, foi feita uma pesquisa a partir de Frankl e outros autores, acerca de como o vazio

existencial  pode estar relacionado na dinâmica da dependência química.   Na quarta seção,
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apresenta-se alguns caminhos e possibilidades na busca de sentido e estratégias diretivas que

podem ser feitas com os dependentes químicos. 

Como é feita a intervenção pelo viés da logoterapia? Quais as técnicas utilizadas e a

relação de algumas dessas técnicas com a política de redução de danos, especificamente na

elaboração do projeto terapêutico singular? São algumas questões abordadas na seção. Nessa

seção  vê-se  como  a  logoterapia  contribui  para  reflexões  de  possíveis  intervenções  na

elaboração dessas estratégias diretivas da política de redução de danos e o projeto terapêutico

singular.

2. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ANALISE EXISTENCIAL EM VIKTOR E. 
FRANKL

Viktor E. Frankl nasceu em Viena (capital da Áustria) em 25 de março de 1905, foi

neurologista  e  psiquiatra  e  desde  o  ginásio  se  interessou  pela  filosofia  de  autores  como

Ostwald, Fechner e Schopennhauer, e também na psicanálise de Sigmund Freud com quem

teve contato. Depois de conhecer pessoalmente a Freud, optou pela escola de seu opositor

Alfred Adler, e depois também acabou por se afastar visto que almejava por uma importância

da fundamentação antropológica da psicoterapia levando a ruptura com o mesmo. De autores

como Rudolf  Allers  e  Oswald  Schwarz,  e  principalmente  Allers,  vem a centralidade  dos

valores na psicoterapia, bem como consideração do caráter espiritual da pessoa, presente nas

obras de Frankl. Em seu artigo, “A problemática espiritual da psicoterapia”, ele utiliza pela

primeira  vez  as  expressões  logoterapia  e  análise  existencial  (criada  pela  corrente  de

representantes da dasein-análise como Ludwig Binswanger).

Recebe  influências  filosóficas  de  Max  Scheler  (principalmente  em  seu  livro  “O

formalismo na ética e uma ética material dos valores”), como também de Martin Heidegger e

Karl Jaspers. Em 1942, foi chefe de neurologia do hospital Rothschild, que era um centro de

tratamento  para  pacientes  judeus.  Em 1942,  ele,  sua  esposa  Tilly  e  toda  sua  família  são

enviados a um campo de concentração e nesse momento ele disse a sua esposa que para seguir

a  máxima  de  “sobrevier  a  qualquer  preço”.  Teve  experiência  em  quatro  campos  de

concentração (inclusive o de Auschwitz), o que o despertou para reflexão sobre a importância

do sentido  da  vida  para  o ser  humano.  Ao terminar  a  segunda guerra  mundial,  Frankl  é

nomeado chefe do departamento de neurologia do hospital policlínico de Viena, cargo que

mantém nos 25 anos seguintes.

Ao  longo  de  sua  carreira  escreveu  32  livros,  traduzidos  em 26  idiomas,  e  foram

outorgados  29  doutorados  honoris  causa  em universidades  de  todo  mundo.  Em  1948  se
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doutora  em filosofia  com a  tese  “psicoterapia  e  religião”.  Foi  docente  nas  universidades

americanas de Harvard, Stanford, Dallas, Pisburg e São Diego, e também na universidade de

Viena onde lecionou nas áreas de neurologia e psiquiatria. Deu conferências em vários países

europeus e sul-americanos. Frankl morre em 2 de setembro de 1997.

Frankl,  criou  sua  análise  existencial  a  partir  de  sua  experiência  no  campo  de

concentração,  onde ele cria  a chamada terceira  escola vienense,  a logoterapia (a chamada

“terapia do sentido da vida”), em sua experiência ele começa a perceber o que o ser humano

pode fazer quando compreende que não tem nada a perder senão sua própria existência. Ele

começava  a  se  questionar  acerca  de  seu  próprio  destino,  surge  então  a  estratégia  de  se

preservar do que resta na vida, sabendo que suas chances de sobrevivência eram pequenas. No

campo de concentração Frankl  passou por diversas experiências  como: fome,  humilhação,

medo e raiva em relação as injustiças, mas tudo isso ao longo do livro ‘’ em busca de sentido”

ele  narra  que conseguiu dominar  porque trazia  imagens de pessoas amadas,  o sentimento

religioso, o senso humor e as belezas naturais (árvores, pôr do sol etc.) etc. 

Frankl vivenciou e passou a observar e seu próprio comportamento e o das pessoas

quando chegavam na “situação limite” (física, mental e psicológica), ambos conviviam com a

apatia, um fenômeno da psique que reduzia a percepção da realidade, gerando insensibilidade

emocional, dor física e psicológica, escárnio e fome nos prisioneiros. Segundo Frankl (2008,

p.93), “A razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de

concentração não está nas causas psicofísicas”, de acordo com a observação de Frankl, dos

reclusos no campo de concentração, somente os que se entregam as influências do ambiente,

de  certa  forma  se  entregaram  a  ponto  de  perder  seu  poder  de  decisão,  aqueles  que  se

entregavam  eram  os  que  não  tinham  em  que  se  assegurar  interiormente.  O  fato  de  o

prisioneiro nunca saber quanto tempo passaria na prisão era algo que o preocupava, mas não

se conhecia o prazo para libertação e nem se quer se iam ser libertos pois, segundo Frankl

(2008), era impossível de se conhecer e ainda poderia ser considerada ilimitada.  A existência

podia  ser  considerada  por  Frankl  (2008)  como  “existência  provisória”,  ou  seja,  era  uma

existência  que  podia  ser  chamada  “provisória  sem  prazo”.  Quem  chegava  no  campo  de

concentração  pouco sabia das  condições  vigentes,  ou seja,  eles  estavam entrando em um

território desconhecido e que de certa forma não tinham noção do que os esperavam, gerando

então um sentimento de incerteza do fim de cada um, pois não podiam prever quando seria o

fim de sua existência. Um dia no campo era tomado de incertezas e violências, o tempo era

encarado como algo monótono e parecia interminável. Frankl (2008) conta em um dos seus
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relatos,  de um prisioneiro que dizia  que se sentia “andando atrás de seu próprio cadáver”

quando estava em alguma fila, denunciando sua falta de futuro, o que o fazia se ver como um

“cadáver vivo”.

A realidade  fora  dos  campos  de  concentração,  eram encaradas  como  irreais  pelos

prisioneiros e de certa forma eles a viam como inacessível, por todos que estavam dentro do

campo. Frankl, chama atenção para perigo de os prisioneiros que viam o presente como algo

depreciado, onde eram esquecidas as possiblidades de influência criativa sobre a realidade, as

quais  ele  afirma  que  existem  no  campo  de  concentração.   “A  desvalorização  total  da

realidade, oriunda de forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a

entregar os pontos completamente,  e abandonar a si  mesma,  visto que de qualquer  forma

“tudo  está  perdido’’  ‘’  (Frankl,2008,  pg.96).  Para  Frankl  (2008),  essas  pessoas  estão  se

esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que

dá a pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. 

Frankl, observava que algumas pessoas tinham grande dificuldade de fazer do campo

um ambiente onde pudessem possivelmente se desenvolver interiormente, e encontrar mesmo

na morte uma dignidade para seu sofrimento no campo e acima de tudo o sentindo de estarem

ali, em que valores possivelmente podiam ser construídos. Uns conseguiam perceber o valor

de sua existência ali naquele ambiente, alcançando uma certa grandeza humana, vencendo-se

interiormente  e  não  perdendo  de  vista  as  possibilidades  de  realização  no  campo  de

concentração.  

 Em se tratando da segunda fase do campo de concentração para a compreensão da

análise existencial de Frankl, constata-se algumas observações importantes como:  os sonhos

dos prisioneiros,  os quais foram observados por ele  e que geralmente  se relacionavam as

necessidades primitivas  (comida,  bebida etc..),  a sexualidade era não manifesta  devido ao

estado  de  subnutrição  em  que  viviam  ,fazendo  com  que  os  instintos  sexuais  não  se

manifestassem e foi observado também uma certa ausência de sentimentos nos prisioneiros

devido a necessidade que tinham em suprir suas necessidades primitivas.

Segundo Frankl (2008, p. 56),

“Naquele momento, fico sabendo que amor pouco tem a ver com a existência física
de  uma  pessoa  amada,  o  seu  “ser  assim”  (nas  palavras  dos  filósofos)  que  sua
“presença” e seu “estar aqui comigo”, podem ser reais sem existência física em si e
independentemente de seu estar com a vida’’

O refúgio no passado foi também observado e vivido por Frankl, em que voltar-se para

o  interior  era  um recurso  para  se  escapar  do  vazio  existencial  que  os  atormentavam  da
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desolação e de toda pobreza de espírito da existência atual. E essa tendência a interiorização

proporcionava em vários prisioneiros uma percepção profunda dos fenômenos da natureza,

muitos conseguiam contemplar a natureza e essa experiência os fazia esquecer por completo o

mundo que os cercavam, bem como os estados de horror que aquela situação do campo de

concentração significava. Outras estratégias usadas para ‘’esquecer’’ o horror da situação era

o bom humor  e  cenas  cômicas,  ainda  que  operassem como sátira,  serviam para  ajudar  a

esquecer a real situação do campo de concentração. Segundo Frankl (2008), o humor consistia

em uma arma da alma na luta pela autopreservação.

Do  ponto  de  vista  psicológico,  Frankl  observou  nos  reclusos,  que  só  sucumbe  às

influências do ambiente no campo em toda sua evolução de caráter, aquele que entregou os

pontos espiritualmente e humanamente, ou seja, aquele que não tem um fim e nem uma meta.

Daí então surgem duas possibilidades como observada por Frankl, uma é que o prisioneiro

pode vegetar como aconteceu com milhares deles ou podem vencer-se interiormente.

Segundo Frankl (2008, pg.102), 

“Viver última análise não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade
de responder  adequadamente  às  perguntas  da vida pelo cumprimento das  tarefas
colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento”. 

O autor diz que o importava de fato era o objetivo da vida em toda sua totalidade, o

que inclui também a morte. Sendo assim o sentido não era somente à vida, mas também ao

sofrimento e a morte, ou seja, via no sofrimento uma possibilidade de realização.

“Certa vez, perguntei a um companheiro como ele fizera para desaparecer seus edemas

de fome, ao que ele confessou: “curei-os chorando” ”, Frankl (2008, pg.104)

Em se tratando  da terceira  fase no campo de  concentração em que Frankl  aborda

acerca da psicologia de recém-liberto do campo de concentração, ele nos dá uma definição de

ser  humano,  em que ele  diz:  “Ficamos  conhecendo  o ser  humano  como talvez  nenhuma

geração humana antes de nós. O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que

ele é’’ Frankl (2008, pg.112). Mesmo libertos, Frankl observa em muitos companheiros uma

certa despersonalização, onde tudo que eles viam em liberdade, parecia ser irreal e improvável

ou  até  mesmo  um  sonho  onde  desaprendeu-se  o  sentimento  de  alegria,  por  exemplo.

Observou-se também uma certa ânsia nos prisioneiros, de contarem suas experiências, ele fala

até de uma compulsão psicológica, na qual eles tinham a necessidade muito forte de falarem

de si. 

Frankl (2008, p. 116) narra no ato de liberdade do campo, 
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“Mas naquele dia,  naquela hora,  começou tua vida nova, isso sabes e é passo a

passo, não de outro modo, que entras nessa nova vida e tornas a “ser pessoa”, uma

frase que retrata brevemente acerca do processo de reconstrução e melhor do retorno

a liberdade do ser ‘’

Observa-se  também  uma  certa  amargura  provocada  por  experiências  diversas  nos

contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida e certa decepção sobre o destino. Eles

não estavam preparados para a infelicidade, visto que muitos companheiros perderam seus

familiares  e  se  viam  tendo  que  enfrentar  e  conviver  com  tal  situação.  A  realidade  se

apresentava  de  outra  forma  e  para  muitos  a  experiência  era  difícil  de  lidar.  Apesar  da

experiência ser contemplada com um possível sentimento de eles (as) não precisarem temer

nada nesse mundo depois de tudo que sofreram.

3. LOGOTERAPIA: DEFINIÇÃO E CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A logoterapia  (terapia  do  “sentido  da  vida”),  também chamada  de  terceira  escola

vienense depois de Freud e Adler, foi criada por Viktor E. Frankl, mediante sua experiência

de ex-prisioneiro e sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz o qual foi abordado

na seção anterior, sobre como se deu a sua análise existencial baseada nessa experiência.

A logoterapia tem por sua missão, vir como uma reposta ao psicologismo, ou seja,

como uma psicologia a partir do espírito (definido como a humanidade do ser). Sendo assim,

somente  a  logoterapia  está  legitimada  metodologicamente  na  introdução  de  um  debate

objetivo acerca da necessidade espiritual do homem animicamente perturbado (Frankl,2011).

Ela pode e deve complementar a psicoterapia,  mas nunca a substituindo em determinados

casos.  Através  de  sua  análise  existencial,  conduz  o  paciente  à  sua  espontânea

responsabilidade,  cabendo  ao  logoterapeuta,  a  partir  do  espirito  desempenhar  o  papel  de

parteiro socrático, fazendo com que o paciente encontre sua missão na vida (Frankl,2011, p.

290).

Parteiro socrático faz alusão um método filosófico socrático, chamado maiêutica (do

gr.maieutikê,  de  maia,  mãe,  arte  de  partejar),  que segundo o filosofo  Mário  Ferreira  dos

Santos em seu dicionário de filosofia, conceitua como “partejar das ideias”, visto que Sócrates

era filho de parteira, no diálogo com Teeteto, Platão o apresenta como “parteiro de ideias”.
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A logoterapia  é  mais  do  que  uma  simples  análise  e  visa  ser  uma  terapia  que  se

preocupa não somente com o ser, mas principalmente com o sentido (o logos) que o ser pode

dar a sua existência. ‘’Dentro desse sistema percebe-se que a vontade de sentido, assume um

valor funcional, sendo a vontade de sentido um fato que acaba por se confirmar através da

análise fenomenológica em que no fundo, o homem almeja encontrar um sentido para sua

vida e atingir plenamente esse sentido, realizando-o’’ (Frankl,2016, p. 396).

Para Frankl (2011),  a logoterapia não é aplicada a todos os casos,  fato que se faz

necessitário  sua combinação com outros métodos.  A liberdade de vontade,  que envolve o

debate entre “determinismo v.s. pandeterminismo”, vontade de sentido que é discutida entre

conceitos como vontade de poder e vontade de prazer, da maneira como foi discutida em

Freud e Adler,  respectivamente  e  por último a questão de sentido da vida,  são conceitos

principais os quais Frankl faz referência à discussão relativismo v.s. subjetivismo.

 A  logoterapia  visa  tratar  a  atitude  do  paciente  perante  seu  destino  imutável,  ele

percebe que o tem de mais significativo na terapia não são as técnicas em si, mas a relação

humana que se estabelece entre terapeuta e paciente, ou seja, o encontro pessoal e existencial

entre ambos.  Frankl diz, “ O ser humano não é uma coisa, e considerando essa qualidade de

não  coisa  mais  do  que  nadidade  (nada),  uma  lição  a  se  aprender  do  existencialismo”

(Frankl,2011, p.15).

No que tange a fenomenologia, Frankl (2011) faz uma distinção interessante, que ele

considera  o  modo  como  o  ser  humano  interpreta  sua  existência,  distante  de  padrões

preconcebidos de explicação. A logoterapia ao adotar a metodologia fenomenológica, procura

exprimir a auto compreensão do homem termos científicos. Buber foi de suma importância no

reposicionamento do homem em sua humanidade perante a história da psicoterapia se dever a

relação  eu-tu  criada  por  ele,  a  qual  tem  sido  apontada  como  uma  questão  central  a  se

considerar. Mas, o encontro do eu-tu não contém toda verdade acerca da história inteira da

psicoterapia, ele diz que, “A qualidade essencial auto transcendente da existência, confere ao

homem  a  qualidade  de  um  ser  que  se  move  em  uma  busca  para  além  de  si  mesmo”

(Frankl,2011, p.18). Portanto,  se faz necessário que o eu-tu,  transcendam a si próprios no

diálogo e apelem para um sentido para além de si mesmos.

Segundo Frankl,  “O homem não é livre de suas contingências,  mas sim livre para

tomar  atitude  diante  de  quaisquer  que sejam apresentadas  a  ele”  (Frankl,2011,  p.  26).  O

importante  não são os  condicionantes  psicológicos  ou os  instintos  por  si  mesmos,  mas  a
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atitude que tomamos diante dos mesmos, é capacidade de se posicionar-se dessa maneira que

faz de nós seres humanos (Frankl, 2011).

Uma importante  observação de Frankl é uma relação ao conceito de logos por ele

citado,  o  qual  não  tem nenhuma  conotação  religiosa,  mas  ele  o  define,  como  a  própria

humanidade do ser humano e seu sentido de ser humano. Quando se fala em “ser consciente”,

é de se pressupor que o ser humano é dotado de uma capacidade humana exclusiva de elevar-

se sobre si, de julgar e avaliar suas próprias ações e a própria realidade em termos morais e

éticos (Frankl, 2011).

Baseando-se em análises fenomenológicas da experiência valorativa do homem o qual

nos mostra a possibilidade encontrar um sentido na vida, esse sentido pode ser encontrado na

dedicação da criação de uma obra, de uma boa ação, na experiência da bondade, da verdade,

da beleza, na natureza e na cultura ou não menos importante também no encontro de outro ser

em sua genuína unicidade ou melhor dizendo no amor a outro ser humano (Frankl,2011). 

É  de  suma  importância  também  ressaltar,  três  tipos  de  valores  importantes

considerados por Frankl (2016), que são: os valores de atitude, valores experiência e valores

de criação, os quais corroboram para que o ser dê sentido à sua vida. Os valores ditos de

experiência são aqueles que homem dá ao mundo, através de obras e criações, os valores

criação são os que o homem recebe do mundo através de suas experiências relacionais e por

último os valores de atitude (diante de sofrimentos, doenças, dor, culpa etc.), a atitude que se

toma diante da vida quando não se pode mudar o destino confrontado. 

3.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA LOGOTERAPIA

a. Vontade de sentido: 

Esse conceito segundo Frankl (2011 ),  é  discutido  fazendo-se  uma  distinção  entre

vontade de poder e vontade de prazer tal  qual foram desenvolvidos por Adler e Freud. A

definição de vontade de sentido segundo Frankl (2011) é um esforço básico do homem em

encontrar sentidos e propósitos em sua vida, sendo à vontade poder e prazer ambas derivadas

da vontade sentido, ou seja, o prazer vem do esforço humano como um efeito da realização de

sentido. O poder (Ex. poder financeiro), se mostra um meio para um fim, para viabilizar a

vontade de sentido, Frankl (2011) em que apenas na frustração da vontade de sentido é que

alguém pode se contentar com o poder ou se fixar no prazer. 

Percebe-se que a vontade poder e o princípio do prazer derivam da vontade de sentido,

aja vista que a felicidade e o sucesso são substitutos da realização. Sendo a vontade de sentido
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do homem satisfeita, ele se torna capaz de suportar o sofrimento e lidar com as frustrações e

tensões  perante  a  vida.  A  vontade  de  sentido  mostra-se  como  a  capacidade  humana

especificamente para se descobrir a configuração de sentido, não apenas no real, mas também

no possível (Frankl, 2016). Frankl, afirma que, “ a capacidade do homem de transcender a si

mesmo acresce, entretanto a sua capacidade de distanciar-se de si mesmo, e é essa capacidade

que o caracteriza e o constitui como tal” (Frankl, 2016, p. 313).

b. Frustração existencial

A frustração existencial é a frustração da vontade sentido que é resultado da neurose

noogênica, que são neuroses provocadas pelo sentimento de ausência de sentido definido ou

vácuo existencial e seu surgimento vem de frustrações existenciais onde frustração da vontade

de sentido é ponto central, e não de conflitos entre instinto e impulso.

Pode também ser considerada como um fenômeno que diz de uma certa satisfação

interior e falta de propósito na vida, que se manifestam em tédio e apatia (Frankl,2016). O

vácuo  existencial,  não  efeito  é  da  neurose,  mas  pode  se  tornar  sua  causa.  Esse  vácuo

existencial também pode ser uma característica relacionada ao que Frankl chama de neurose

coletiva  da  atualidade.  Essa  dita  neurose  coletiva  é  descrita  por  Frankl,  como  um vazio

existencial de forma pessoal e privado de um certo niilismo (posicionamento de que o ser não

tem  sentido),  mais  uma  vez  Frankl  afirma  um  posicionamento  crítico  em  relação  a

psicoterapia que nega a liberdade do ser, ele volta a afirmar que ser pode ter sua liberdade

restrita e nem está livre de condicionantes, porém afirma a liberdade do ser de tomar uma

posição frente a fatores condicionantes (Frankl,2008).

c. Noodinâmica

Frankl (2008), conceitua a noodinâmica como uma dinâmica existencial a qual se tem

dois campos polarizados de tensão, sendo um representando o sentido do ser a ser realizado e

o outro pela pessoa que irá realiza-lo, o que mostra a necessidade do terapeuta em provocar

um certo e teor de tensão com intuito de orienta-lo para um sentido da vida. 

De acordo com Frankl (2008, p. 130) 

“O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes
a busca e a luta por objetivo que valha a pena, uma tarefa escolhida livremente. O
que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de
um sentido em potencial à espera de seu cumprimento”

d. Vazio existencial 

Esse é um conceito muito importante elaborado por Frankl (2008), o qual se tornou

um desafio para psiquiatria e a psicologia na atualidade, aja vista muitas queixas de pacientes
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sobre  falta  de  sentido  na vida.  Dois  são os  motivos  citados  por  Frankl,  pelos  quais  isso

acontece, que são: o conformismo (reprodução que as pessoas fazem) e o totalitarismo (fazer

o que os outros querem que se faça), e isto está relacionado a uma tradição que não o diz mais

o que fazer, ao contrário de gerações passadas, sendo assim ele afirma também que diferente

dos animais, os instintos não dizem ao homem o que ele tem que fazer (Frankl,2011).

Vale a  pena lembrar  que as  chamadas  neuroses  noogênicas  (aquelas  originadas  de

problemas espirituais, dilemas morais ou conflitos entre verdadeira consciência e o super-eu),

tem sua origem na frustração existencial. Sendo assim, Frankl (2011), mais uma vez afirma

que essas pessoas podem estar poupadas de tensão, o que para ele é visto como um problema,

pois geram um sentimento de tédio oriundo de certo vazio da existência. Pessoas poupadas de

tensão, podem acabar por desenvolvê-la de modo doentio ou saudável. Uma quantidade sadia

de tensão, a qual vem de um sentido a se preencher, se mostra indispensável ao ser humano no

seu bem-estar mental (Frankl,2011). Mesmo que todos os valores universais desaparecessem,

a vida seguiria cheia de sentindo vista que os sentidos únicos permanecem intactos mesmo

com o declínio das tradições (Frankl,2011). Para que o homem encontre valores mesmo em

era  esvaziada  de  valores  universais,  se  faz  necessário  que  ele  esteja  provido  de  plena

capacidade  de  sua  consciência.  Uma  consciência  ativa  e  vivida  é  a  única  forma  de  se

combater  o  os  dois  principais  aspectos  do  vazio  existencial  que  é  conformismo  e  o

autoritarismo  (Frankl,2016).  É  de  considerar  também  a  falibilidade,  sabendo-se  que  a

consciência é um fenômeno humano a qual o sujeito a condição humana a qual é marcada

pela finitude

O vazio  existencial  em última análise,  se  apresenta  como um paradoxo porque se

percebermos  bem,  gozamos  da  liberdade,  mas  podemos  não  estar  cientes  de  nossa

responsabilidade.  Se  tivéssemos  cientes  de  nossas  responsabilidades,  certamente  iriamos

perceber a gama de possibilidades de sentido que está a nossa volta (frankl,2008).

e. Sentido da vida:

Para Frankl (2008), não há um sentido universal para a vida, e sim a unicidade do

sentido,  ou  seja,  sentidos  únicos  das  situações  individuais.  Considera-se  também  a

possibilidade de ocorrerem situações em que há algo comum, o que nos leva considerar e

afirmar a existência de sentidos que podem ser partilhados entre seres humanos, que atravessa

os  seres  em  sociedade,  ao  longo  da  história.  Sentidos  esses  que  mais  do  que  ao  se

relacionarem em questões única, referem-se a própria condição humana, o que chamamos de
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valores.  Frankl (2016), define valores como aqueles que possuem sentido universal e que se

cristalizaram em situações típicas que a sociedade e a humanidade tem de enfrentar. 

Frankl (2016), afirma que a presença de valores dá um alivio ao homem na busca por

sentido, pois ao menos em situações típicas o mesmo é poupado de tomar decisões. Frankl

cita  Max  Scheler,  ao  dizer  que  valorar  significa  preferir  um  valor  a  outro  ou  seja,  a

experiência  de um determinado  valor,  já  implica  o fato  de ele  se  encontrar  numa ordem

relativa, acima de outros valores, logo não há de falar de valores conflitantes. Sentidos são

descobertos, e não inventados, sendo assim, o ser humano é responsável por dar a resposta

certa  para  as  perguntas  encontrando  verdadeiro  sentido  em  cada  situação,  e  deve  ser

encontrado responsavelmente e   também conscientemente,  pois na busca de sentido o ser

humano tem de ser orientado pela sua consciência , que é a capacidade intuitiva do homem

para encontrar sentido em uma dada situação, a qual se submete a uma lei geral e é também

criativa,  podendo  o  indivíduo  contrariar  algo  que  é  moral  estabelecido  pela  sociedade

(Frankl,2011).

Todo homem há um sentido na vida a ser descoberto por ele mesmo, e na liberdade em

se engajar ou não na realização ou não desse sentido. Frankl afirma que, “o logoterapeuta não

é um moralista  e que seu trabalho se baseia  em análises empíricas e fenomenológicas do

homem simples, o que ele nos mostra que é possível encontrar um sentido na vida, seja na

criação de uma ‘’obra’’, de uma boa ação, ou uma experiência de bondade, da verdade, da

beleza, na natureza e na cultura e não menos importante podemos citar também, o encontro

com outro ser humano, ou seja no amor a outro ser humano” (Frankl, 2011, p. 90). 

O sentido da vida é composto por uma tríade de valores (valores de criação, valores de

atitude  e  valores  de  experiência),  sendo  os  valores  de  atitude  divididos  em  atitudes

significativas diante da dor, da culpa e da morte (Frankl,2011).

‘’como pode uma pessoa conhecer a si mesma? Nunca pela reflexão, mas sim pela
ação. Tenta cumprir o teu dever e logo saberás o que há em ti. Mas, o que é teu
dever? A exigência do dia.” (Goethe)

Quando se ignora o sentido da vida, que são únicas possibilidades da existência de um

ser, as mesmas são vedadas. A primeira missão do homem, está em descobrir a própria missão

e se propor a encontrar o sentido de sua vida no que tem de único e irrepetível, e no seu

próprio ser está a direção do seu dever-ser (Frankl,2011).  Segundo Frankl (2011), o hiato

presente entre ser e  dever-se e entre  ser e sentido é de suma importância  na essência  do

homem e  não se  deve  coincidir  e  concordar  a  existência  com essência,  pelo  contrário  o

sentido deve vir sempre à frente do ser, ou seja, deve guiar o ser. “ Toda existência se afunda
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em si mesma se a si mesma não transcende, levantando-se acima de si, para alcançar algo que

esteja mais além” (Frankl,2011, p. 138).

Frankl cita Kant (Frankl, p. 186), que diz, 

“Não fazer sentido nenhum se ater para além das categorias espaço e tempo, pela
razão de que não é possível pensar e nem perguntar sem antes pressupor o espaço e
o tempo, em relação ao problema do sentido, é isso que acontece”. 

Ou seja, porque o ser humano já por si mesmo é ordenado ao sentido, mesmo que

ainda não o conheça ou mal o conheça, então há um pré-saber acerca do sentido. 

Para a logoterapia a reponsabilidade é considerada como a essência da própria existência

humana.  Assim cada  pessoa  é  chamada  a  responder  a  vida  em sua  própria  vida,  e  essa

resposta requer que a pessoa seja responsável. 

f. Essência da existência:

Sendo  o  ser  humano  uma  criatura  responsável  e  que  precisa  realizar  um sentido

potencial em sua vida, Frankl afirma que esse sentido deve ser encontrado no mundo, e não

dentro da pessoa humana ou dentro de sua psique. Característica essa que Frankl chama de

autotranscedência da existência humana, a qual o ser humano se aponta para algo ou alguém,

diferente de si  mesmo,  podendo ter um sentido a se realizar  ou o encontro de uma outra

pessoa. Frankl afirma que, “quanto mais uma pessoa esquecer de mesma, na dedicação de

uma causa ou amando uma pessoa, mais humana ela será e realizações aconteceram” (Frankl,

2008, p. 134).

g. Autotranscedência: 

Quando um homem é capaz de transcender a si mesmo, tanto em direção a outro ser

humano, quanto na busca de sentido. “O ser humano está sempre transcendendo a si mesmo

na direção de sentidos que constituem algo diferente deles mesmos, que são bem mais do que

meras  expressões  deles  mesmos,  e  mais  do que projeções  de si”  (Frankl,2016,  p.  68).  O

homem não é um ser que apenas reage a seus instintos e muito menos um ser que reage a

estímulos, mas é um ser que age no mundo, é um ser-no-mundo (termo usado por Heidegger),

e o mundo no qual o homem é um mundo repleto de outros seres e sentidos em que no

encontro com o qual ele transcende a si mesmo.

h. Sentido de sofrimento:  

O sofrimento  deixa  de  ser  sofrimento  no  momento  em que a  ele  se  encontra  um

sentido, como um sentido de sacrifício. Um dos princípios fundamentais da logoterapia é a

preocupação principal da pessoa em não se ater a busca de prazer ou evitar a dor, mas antes

em ver um sentido em sua vida mediante a uma situação em que o sofrimento seja inevitável. 
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Para a análise existencial o sofrimento tem um sentido, ela prova que o sofrimento faz

parte da vida. Tanto o sofrimento como a morte são destinos fazem parte da vida e nenhum

destes elementos pode-se separar da vida sem antes lhe destruir o sentido. Privar a vida desses

elementos (necessidade, sofrimento, morte e destino) é tirar-lhes a configuração e a forma.

O sentido do sofrimento para Frankl (2011), se dá perante ao que ele chama de valores

de atitude os quais só se realizam quando se está diante de algo que não se pode lutar ou

qualquer coisa fatal  que se tem de aceitar  tal  como é.  Mediante ao modo como cada ser

humano assume estas coisas há uma gama de possibilidades de valor. Sendo assim, Frankl

(2011) afirma que apesar disso, a vida humana pode vir atingir sua plenitude não apenas no

criar e no gozar, mas também no sofrimento. 

Para Frankl (2016), o sofrimento cria no homem uma tensão fecunda ou como ele

chama de tensão revolucionária, a qual o homem sente como tal o que não deve ser. Isso se dá

no momento em que o homem se identifica com lhe é dado, o que o faz eliminar a distância

entre ele e dado e exclui a tensão fecunda entre o ser e o dever ser.

Segundo Frankl (2008, p. 137),

“O sofrimento  que está  para  além do de  todo ser-doente  é  o  que  chamamos de
sofrimento puramente humano, aquele que está inserido na essência e no sentido da
vida humana, sendo para analise existencial o homem um ser que é capaz de sofrer”

i. O suprassentido:

O suprassentido poderíamos dizer que é uma afirmação de que não se pode conceber o

sentido do mundo como um todo, ou seja, o sentido do todo não é apreensível.  O que se

propõe nesse conceito é suportar a incapacidade compreender em termos racionais, o fato da

vida ter um sentido incondicional. Nesse caso para Frankl (2008), o logos é mais profundo

que a lógica.

j. Transitoriedade:

A  transitoriedade  vida  é  um  aspecto  importante  da  tríade  da  existência  humana.

Frankl  (2008),  conceitua  esse  a  transitoriedade  da  vida  como  uma  responsabilidade  que

homem  tem  perante  as  oportunidades  que  lhe  aparece,  as  quais  carregam  consigo

possibilidade de atualizar potencialidades e realizações de valores (de criação, experiência e

atitudes).  Uma vez realizado um valor e esse valor sendo preenchido de sentido tem-se que

isso será feito para sempre. “O homem é responsável pelo quem amar e pôr como sofrer, e no

passado nada está irremediavelmente perdido, mas sim preservado e a salvo’’ (Frankl,2011, p.

95).
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Portanto,  essa  seção  visou  abordar  os  conceitos  fundamentais  que  norteiam  a

logoterapia,  que  serão  de  suma  importância  para  entendimento  e  construção  das  seções

posteriores  em  que  se  falará  da  relação  do  vazio  existencial  na  drogadição,  bem  como

caminhos e possibilidades da logoterapia para drogadição.

4. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E VAZIO EXISTENCIAL

Atualmente a dependência química se mostra como um problema de saúde pública no

Brasil e no mundo, haja vista as estatísticas a ela relacionadas. Os problemas se situam no

âmbito psíquico, físico e social. O consumo de drogas é uma prática muito antiga no mundo

inteiro  como  costume  cultural  e  é  vivenciado  de  forma  diferente  nas  diversas  culturas  e

sociedades.  Mas  a  drogadiçcão  tem se  tornado  em algumas  sociedades,  um problema de

ordem social e pública, apresentando vários aspectos a serem investigados. Esse uso de drogas

acontece em domicílios, entre estudantes (ensino fundamental, médio e superior), crianças e

adolescentes em situação de rua e com outras populações especificas como: profissionais do

sexo, trabalhadores de indústria e policiais etc. 

 O álcool  e o tabaco segundo dados do relatório mundial  do escritório das nações

unidas de combate as drogas e crimes, tem sido as drogas mais consumidas no mundo (United

Nations Office On Drugs And Crime, 2006). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a dependência química é como,

”Um estado psíquico e algumas vezes físico resultante da interação entre um organismo vivo

e  uma  substância,  caracterizado  por  modificações  do  comportamento”.  A  característica

essencial da dependência de substância consiste na presença de um agrupamento de sintomas

cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando que o indivíduo continua utilizando uma

substância, apesar de problemas significativos relacionados a ela (DSM-IV, 2002, p.208).  

Alguns critérios  precisão ser  levados em consideração pelo  Manual Diagnóstico e

Estatístico de Transtornos Mentais, DSM IV-TR, os quais devem ocorrem no período de 12

meses, a qualquer momento: 1) tolerância nos sentidos de que a pessoa necessite de doses

progressivas até alcançar o efeito desejado, redução do efeito do uso devido ao uso continuo

da  substância;  2)  abstinência  que  se  manifesta  em característica  de  cada  substância  (ver

critérios  a  e  b  do  DSM-IV)  ou  da  mesma  substância  para  aliviar  ou  evitar  o  efeito  da

abstinência; c) a substância é consumida em quantidades maiores e em maior período; d) Há

um esforço mal sucedido na tentativa de controle da substância; e) Gasta-se muito tempo para

obter a droga e no uso da mesma; e)  atividades sociais importantes são negligenciadas pelo
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foco no obtenção e uso da substância; f) uso contínuo da substância ,mesmo havendo algum

tipo de doença física e ou psíquica relacionada ao uso. 

A classificação de transtornos mentais e de comportamentos da CID-10 (1993, p.74),

define  a  dependência  química  como:  “Um  conjunto  de  fenômenos  fisiológicos,

comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias

alcança  uma prioridade  maior  pra determinado indivíduo que outros  comportamentos  que

antes tinham maior valor. Uma característica descritiva central da síndrome da dependência é

o desejo (na maioria das vezes forte e irresistível) de consumir drogas psicoativas”. 

O CID-10 caracteriza o uso abusivo, nocivo e dependente, como: para uso nocivo ( ou

prejudicial) da substância um padrão de uso que possa causar danos psicológicos e físicos ao

usuário,  sem  o  preenchimento  do  dos  critérios  de  dependência,  já  os  critérios  para

dependência de substâncias, só pode ser feito um diagnóstico definitivo o qual três ou mais

critérios sejam levados em consideração: a) forte de desejo ou compulsão para consumir a

substância; b) dificuldade no controle do comportamento de consumir a substância no início,

término ou em algum momento nos últimos 12 meses; c) estado de abstinência fisiológica, no

cessar da substância ou em sua redução, algo que é evidenciado um abstinência para cada

substância  específica  ou  uso  da  mesma  substância  com  objetivo  de  evitar  ou  diminuir

sintomas de abstinência; d) evidência de tolerância , com uso de doses maiores com fim de

alcançar os efeitos que antes eram produzidos por doses mais baixas; e) abandono progressivo

de prazeres e interesses alternativos, em favor do uso da substância psicoativa; f)persistência

no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências manifestamente nocivas

na vida do usuário, como: danos no fígado, pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas;

estados de humor  depressivos,  que são consequentes  de excesso de uso da substância  ou

comprometimento do funcionamento cognitivo, relacionado à droga.

Segundo o I levantamento domiciliar sobre o uso de substâncias psicoativas de modo

geral no Brasil (Carlini et al.,2002), foi feita levando em consideração 108 principais cidades

brasileiras e foram utilizadas amostras representativas de cada cidade, baseada em estudos do

IBGE. Foram entrevistadas 7.939 pessoas selecionadas por sorteio, na faixa etária de 12 a 65

anos de idade, e os resultados apresentados são achados do primeiro levantamento em 2001 e

do segundo em 2005, semelhante qualitativamente segundo dados de Carlini et al. (2006). Em

comparando-se os  levantamentos  de 2001 e 2005 tem-se que o álcool  e  o  tabaco são as

substâncias mais utilizadas entre os usuários, em sequência vem a maconha na região sul, na
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região sudeste e sul há por parte dos entrevistados a facilidade em achar crack e cocaína, o

que acaba coincidindo com os índices de maior prevalência dessas drogas na região.  

Segundo Carlini, Galduróz, Noto e Fonseca (2004) na realização do V levantamento

nacional sobre o consumo de substâncias psicoativas entre estudantes do ensino médio da rede

pública de ensino, comprovou-se que a partir da análise de 27 capitais, que o uso de solventes

ficou em primeiro lugar no Brasil com 15,4%, o uso de maconha foi de 5,9% e cocaína 2%,

entre os estudantes, tem-se aumento do uso de drogas na faixa etária acima de 18 anos nas

capitais: Belém, Brasília, Curitiba e Fortaleza. No que tange aos usuários do sexo masculinos,

as drogas mais usadas são: maconha, cocaína, enérgicos, esteroides e anabolizantes. E nos

usuários do sexo feminino obteve-se o uso de medicamentos ansiolíticos e anfetaminicos.

Em pesquisa semelhante realizada nos EUA sobre uso de substâncias psicoativas em

2004, a porcentagem atingiu 45,4% da população (National Institute of Drug Abuse,2004). 

Alguns resultados da comparação relativa ao I levantamento domiciliar sobre uso de

substâncias  psicotrópicas  no Brasil  e  o II  levantamento  domiciliar  sobre o uso sustâncias

psicotrópicas no Brasil (Carlini, E. A., Galduróz, J. C. F., Noto, A. R., & Napo, S. A. (2002);

Carlini,  E. A., Galduróz, J. C. F., Noto, A. R., & Napo, S. A. (2006)), é possível analisar

alguns resultados, como estimativa de dependentes de álcool em 2005 que foi de 12,3% e de

tabaco  10,1%,  o  que  corresponde  a  populações  de  5.799.005  e  4.760.635  de  pessoas

respectivamente;  um  aumento  de  1,1%,  quando  as  porcentagens  de  2001  e  2005  são

comparadas  tanto  para  álcool  como  para  tabaco.  O  uso  de maconha  em 2005,  vem em

primeiro lugar entre as drogas ilícitas mais utilizadas com 8,8% dos entrevistados, houve um

aumento de 1,9% em relação a 2001. Comparando-se o resultado de 2005 com o de outros

estudos, pode-se verificar que é menor em relação a outros países como EUA (40,2%), Reino

Unido (30,8%), Dinamarca  (24,3%),  Espanha (22,2%) e Chile  (22,4%), porém superior  à

Bélgica (5,8%) e à Colômbia (5,4%) em segundo lugar as drogas com maior  uso na vida

(exceto tabaco e álcool) foram os solventes (6,1%), havendo um aumento de 0,3% em relação

a 2001. Porcentagens inferiores foram encontradas nos EUA (9,5%), superiores a países como

Espanha (4,0%),  Bélgica  (3,0%) e Colômbia  (1,4%).  Entre  os  medicamentos  usados  sem

receita médica os benzodiazepínicos (ansiolíticos) tiveram uso na vida de 5,6%, 2,3% maior

quando comparado a 2001 e porcentagem inferior à verificada nos EUA (8,3%). Quanto aos

estimulantes (medicamentos anorexígenos), o uso na vida foi de 3,2% em 2005, aumentando

1,7%  em  comparação  a  2001,  porcentagem  próxima  à  de  vários  países  como  Holanda,

Espanha, Alemanha e Suécia, mas muito inferior à dos EUA (6,6%). Vale ressaltar que foi
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esta  a  única  categoria  de  drogas  cujo  aumento  de  2001  para  2005  foi  estatisticamente

significativo.

  Em relação à cocaína, 2,9% dos entrevistados declararam ter feito uso na vida. Em

relação  aos  dados  de  2001 (2,3%) houve,  portanto,  um aumento  de  0,6% no número  de

pessoas.  Utilizando  esse  derivado de  coca.  Diminuiu  o  número  de  entrevistados  de  2005

(1,9%) em relação aos de 2001 (2,0%), relatando o uso de xarope à base de codeína. O uso na

vida de heroína em 2001 foi de 0,1%; em 2005 houve sete relatos, correspondendo a 0,09%.

Esses dados são menores que os achados nos EUA (1,3%), ((Carlini, E. A., Galduróz, J. C. F.,

Noto, A. R., & Napo, S. A. (2002); Carlini, E. A., Galduróz, J. C. F., Noto, A. R., & Napo, S.

A. (2006)).

A  Figura  1 mostra  o  uso  na  vida,  nos  anos  de  2001  e  2005,  de  15  substâncias

psicoativas. 

Figura 1:  Comparação entre os levantamentos de 2001 e 2005, segundo o uso na vida de drogas, exceto

álcool e tabaco, dos entrevistados das 108 cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil.

Fonte: Carlini, E. A., Galduróz, J. C. F., Noto, A. R., & Napo, S. A. (2002); Carlini, E. A., Galduróz, J. C. F.,

Noto, A. R., & Napo, S. A. (2006).

Houve um aumento de prevalência  de 2001 para 2005 em nove classes  de drogas

(maconha,  solventes,  cocaína,  estimulantes,  benzodiazepínicos,  alucinógenos,  crack,

anabolizantes  e  barbitúricos);  diminuição  em  quatro  (orexígenos,  opiáceos,  xaropes  com

codeína e anticolinérgicos) e níveis semelhantes de consumo em duas (heroína e merla).
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Mediante  aos  dados  epidemiológicos  sobre  o  uso  de  substâncias  psicoativas  e

diagnósticos relacionados ao uso dessas substâncias, percebe-se que o uso vem se tornando

um problema o qual está sendo encarado de diversas formas pelo governos e sociedades civis.

O olhar para a drogadicção e as formas de tratamento são as mais variadas possível, muito nos

chama atenção, principalmente no Brasil, onde o uso é frequente e tem-se tornado nocivo a

nível  de saúde na vida de muitos  usuários.  A legislação sobre tratamento  de usuários de

drogas, ampara o usuário,  adotando não mais politicas  repressivas,  mas sim de cuidado a

saúde dos usuários, assumindo a dependência química como questão de saúde pública e que

requer um olhar mais cientifico e humano ao invés de uma perspectiva moralista. 

Hoje  tem-se  instituições  as  quais  os  usuários  podem se  tratar,  como:  CAPS-AD,

ambulatórios,  comunidades  terapêuticas,  consultórios  de  rua  (tratamento  territorial  dos

usuários), a própria justiça tem mudado seu viés com chamada justiça terapêutica, a qual visa

o  tratamento  e  ressocialização  dos  usuários  mediante  serviços  prestados  a  comunidade,

palestras de conscientização sobre as drogas e seus problemas ao invés de medidas repressivas

e estigmatizantes dos usuários.

Sendo assim, percebe-se um aspecto muito importante na investigação e na dinâmica

do transtorno do uso de drogas ou dependência química, que é o vazio existencial, ou seja

uma vida esvaziada de sentido e de valores, os quais muitos usuários acabam por se deparar,

sendo dominados pelo seu instinto e mecanismo compulsivo pelas substâncias psicoativas,

acabando por  tornarem improdutivos na sociedade,  buscando anestesiar a dor de entrar em

contato com sua dura realidade com o prazer encontrado nas drogas.  Frankl (2005), pontua

que a tríade da neurose em massa são: agressão, depressão e toxidependência. Em alguns de

seus escritos, Frankl (2005), coloca pesquisas relatando que 90% dos alcoólicos relatam falta

de sentido em suas vidas e que dependentes químicos também relatam ausência, ausência de

sentido em suas vidas.

De acordo com Frankl (2015, p. 9)

“Com diversas  baterias  de  testes,  descobriu  que  o  índice  de  envolvimento  com
drogas nas pessoas que se sentem medianamente realizadas é de 4,25%, ao passo
que, naquelas que sofrem de um sentimento de ausência de sentido, é de 8,90%; ou
seja, mais do que o dobro” 

Para, FREUD (2016), o homem para obter um alívio do mal-estar na cultura busca,

que  são  a  atividade  cientifica,  religião  e  intoxicação,  ou  seja,  na  tentativa  de  evitar  o

sofrimento o homem busca se aliviar dele em processos internos, como forma de se proteger
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dos processos externos a ele próprio. A logoterapia aposta no enfrentamento do sofrimento e

da realidade,  bem como,  acredita  na possibilidade  de transforma-los  em algo construtivo.

Frankl  (2008),  no  livro  “Em  busca  de  sentido”,  pode-se  fazer  um  entendimento  da

dependência química como relacionada à falta de sentido na vida desses indivíduos, onde o

vazio existencial é preenchido pelo uso das drogas. Sendo então, uma forma de anestesia,

impedindo que a dor desse espaço seja sentida. 

Lukas (1992), faz uma associação a falta de sentido da existência e uso de drogas na

qual o sujeito acaba por se refugiar em seu mundo ilusório e fugindo então da realidade, ela

ainda aponta que a psicoterapia deve buscar possivelmente a prevenção do uso de drogas, por

considerar que estamos vivendo em uma era a qual há um bem-estar econômico e social, com

a queda dos valores protetores (tradições familiares),  o que pode acarretar as neuroses de

massa.

Frankl (2008), afirma que a dependência é uma forma de disfarçar a vazio existencial,

pela  vontade  de  poder,  prazer,  prazeres  do  âmbito  sexual,  vícios,  obsessão  e  ociosidade.

Portanto, as drogas podem assumir um fator bioquímico de felicidade, pois acaba por aparecer

como causa e não como finalidade do prazer. (Frankl, 2011).

Para Frankl (2016), a narcotização leva o homem apenas a inconsciência a felicidade,

a uma “felicidade” no sentido negativo, que ele acredita que pode o levar ao nirvana. Para

Frankl (2016, pag,197), “o homem que busca anestesiar-se pela narcotização para esquecer

uma  infelicidade,  não  acaba  com  nenhuma  infelicidade,  mas  sim  acaba  com  uma

consequência da infelicidade: o mero estado afetivo do desprazer”.

Lipovetsky (2005), em seu livro a era do vazio, afirma que o vazio não provoca os

ditos atordoamentos, mas provoca uma certa apatia diante determinadas situações e questões,

de onde surge então a indiferença pelo excesso de possibilidade socializadoras. Esta apatia

pode propiciar uma aceleração de experimentações e explorações, donde a droga possibilita

ou melhor  dizendo,  facilita  o ser nesse processo exploratório,  o que segundo ele  pode se

tornar um processo vicioso.

Outra relação possível de se fazer entre dependência química e vazio existencial,  é

causado  por  dois  aspectos  importantes,  que  para  Frankl  (2016),  são  o  conformismo

(reproduzir o que outras pessoas fazem) e o totalitarismo (fazer o que os outros querem que se

faça),  como abordado acima,  fato que se a ausência de direcionamento pela tradição para

próprio ser humano, a qual não lhe diz o que deve fazer ao contrário do homem de gerações

anteriores. 
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Frankl (2016), afirma que ao contrário dos animais, o instinto não diz ao homem o que

tem que fazer e isso é muito relevante na discussão sobre dependência química pois é um

aspecto que pode estar  relacionado ao mecanismo compulsivo  em substâncias  psicoativas

como forma de anestesiar-se existencialmente pelo prazer gerado por essas substâncias.  O

usuário pode ser guiado no âmbito social e ter estímulos para o uso como por exemplo, na

mídia a qual pode interferir nos meios sociais e culturais como algo “validado” ou “valorado”

pela cultura.  Uma discussão muito importante na fase de adolescência, a qual é uma fase de

transformação fisiológica, psíquica e formação da personalidade, onde a cultura e tradição se

mostram importantes norteadores desse processo, levando-se em consideração a liberdade e a

autonomia dos adolescentes nesse processo de descoberta de si e do mundo.

Portanto,  percebe-se o quanto a uso de substâncias  psicoativas  tem se tornado um

problema biopsicossocial em vários países do mundo, se mostrando para além de uma questão

cultural, mas de saúde pública. Frankl (2011) apresenta o vazio existencial como um aspecto

importante  na  discussão  sobre  dependência  química,  e  que  pode  contribuir  bastante  na

elaboração de estratégias para tratamento da dependência química e principalmente no que

tange  capacidade  do  ser  de  valorar  sua  própria  vida  com  liberdade  e  responsabilidade,

podendo estabelecer e construir uma vontade de sentido para si.

5. CAMINHOS E POSSIBLIDADES NA BUSCA DE SENTIDO NO TRATAMENTO 
DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Mediante os problemas levantados nas seções anteriores no que tange a dependência

química  e  sua relação  com o vazio  existencial/  falta  de sentido  na vida ou frustração de

sentido, essa seção visa analisar possíveis estratégias diretivas para tratamento da dependência

química a luz de algumas técnicas da logoterapia, bem como relacionando-a à estratégia de

redução de danos em alguns aspectos, como por exemplo o plano terapêutico singular que é

um dispositivo que visa a  ressocialização e resgate  a cidadania  do dependente,  o qual é

utilizado pelo sistema único de saúde (SUS) no Brasil.

Segundo Rodrigues, “todos nós seres humanos somos ‘’livres para’’, mas não ‘’livres

de’’,  uma  vez  que  estamos  sujeitos  a  determinismos  biológicos,  psicológicos  e  sociais”

(Rodrigues, 1991, p.99). Sendo assim, o homem em sua teoria é um ser espiritual que tem a

capacidade de transcender a si mesmo e essa transcendência lhe dá condições de ir além dos

condicionamentos oriundos de fatores externos a ele. Relembrando as três classes de valores

da logoterapia, tem-se o valor criativo que significa o dar algo para o mundo, uma tarefa, uma

obra, trabalho; o valor vivencial como o que o ser recebe do mundo ou ir de encontro ao amor
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de outro ser humano; e por último o valor atitudinal que é o posicionamento do ser frente a

sofrimentos inevitáveis (Frankl,2011). 

Percebe-se a importância do resgate e descoberta desses valores na vida do dependente

químico, como de suma importância no tratamento do mesmo, para que ele possa se manter

afastado  das  drogas,  podendo  encontrar  um sentido  em suas  experiências,  sofrimentos  e

criações.  Frankl diz que, “É possível extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo

para melhor e fazer da vida um incentivo para realizar ações responsáveis’’ (FRANKL,2008,

p. 119). 

Vemos  que  para  logoterapia  se  faz  necessário  que  o  indivíduo  assuma

responsabilidade pela condição a qual se encontra. Porém essa atitude de responsabilidade

vem a aparecer somente quando o indivíduo, sendo ele dependente químico ou não, atinge

uma maturidade em no seu processo. Vemos que se mostra difícil para o indivíduo que está

esvaziado  de  sentido,  visualizar  possibilidades  para  si,  quando  não  acontece  de  ele  não

conseguir enxergar suas próprias limitações e culpabilidades.  

Para  Lukas  (1992),  é  de  suma  importância  para  o  dependente  químico,  o

fortalecimento e amplitude de sua percepção acerca dos valores e sentidos, os quais ele pode

desenvolver a autotranscedência e que consequentemente pode vir a aumentar os níveis de

bem-estar  e  satisfação  da vida  dos  mesmos,  entendendo  que  há uma relação direta  entre

orientação para sentido e saúde psíquica do indivíduo.

É  importante  frisar  novamente  que  para  Frankl  (2016),  o  sentido  não  pode  ser

ensinado ou muito menos dado, mas deve ser buscado de forma consciente, sabendo-se que a

busca  pelo  sentido  é  a  motivação  primária  de  todo homem e  é  guiada  pela  consciência.

Consciência que segundo Frankl (2016, p.76), “É a capacidade intuitiva para seguir o rasto de

sentido ir repetível e único que se esconde em cada situação [...] ela é um órgão do sentido”. 

Algumas técnicas psicoterápicas desenvolvidas pela logoterapia, podem ser utilizadas

para o tratamento da dependência química: desreflexão, intenção paradoxal, apelação, técnica

do denominador comum e o diálogo socrático.  No que tange a desreflexão, ela é uma técnica

da logoterapia que opera quando indivíduo consegue deslocar a sua atenção do sofrimento o

qual esteja vivendo, para algum momento e projeções futuras para posteriormente concluir

tarefas que foram interrompidas.  A intenção paradoxal é uma técnica a qual é usada com

paciente sempre a partir de um sofrimento que ele já possui, o trabalho é feito com o próprio

sintoma que o dependente químico já possui, operando de uma forma que possa elimina-lo. 



32

A apelação se apresenta como uma técnica que visa com muita criatividade, mostrar

ao dependente que ele pode sentir um clima de bom humor, calor humano e amor, com a

participação ativa do terapeuta. Por último vemos uma das técnicas mais importantes que é o

chamado diálogo socrático, que é uma técnica usada quase que o tempo todo com paciente, a

qual visa o autoconhecimento do mesmo e o seu verdadeiro eu que está contido no âmbito

noético ou espiritual, ou seja, na parte mais profunda da humanidade do ser. Temos também

uma técnica muito utilizada que é a capacidade do paciente de tomar decisões que sejam

responsáveis para si, que é chamada de técnica de denominador comum. Essas técnicas se

usadas no momento adequado e de maneira eficaz, podem levar a uma mudança de atitude e

de  comportamento,  podendo  revigorar  as  forças  do  indivíduo,  o  que  somado  à  relação

terapêutica, se mostra como algo fundamental em todo esse processo de autodistanciamento e

autotranscedência na busca pelo sentido em sua vida.

Vê-se  a  possiblidade  de  a  luz  da  logoterapia,  analisarmos  alguns  aspectos  nas

estratégias  de  redução  de  danos  (RD),  que  são  medidas  que  visam  diminuir  os  danos

provocados pelo uso de drogas, ainda que os indivíduos não consigam interromper o uso das

substâncias psicoativas, se tornando uma prática de assistência muito utilizada atualmente nos

serviços  saúde  que  tratam  os  dependentes  de  álcool  e  outras  drogas  no  Brasil.  É  uma

perspectiva que visa identificar como o sujeito se relaciona com a droga, bem como averiguar

o lugar subjetivo que ela ocupa na vida do sujeito. 

As ações tomadas na redução de danos visam pensar algumas práticas que levem em

consideração a singularidade do sujeito, valorizando sua autonomia e elaborando planos de

ação que visem priorizar  a qualidade de vida dos indivíduos dependentes.  O que pode se

encaixar perfeitamente nas técnicas de diálogo socrático, em que indivíduo é convocado a

entrar  em contato  com sua própria  realidade  em prol  de se  autoconhecer  e  conhecer  seu

verdadeiro eu que está contido no âmbito noético (espiritual). O dependente terá que refletir

qual  estratégia  se  mostra  mais  interessante  para  si  conforme  sua  situação,  seja  um  uso

protegido, diminuição do uso ou a total abstinência da substância psicoativa.

No Brasil os programas de redução de danos incluem: 

 A localização e abordagem da rede de usuários de drogas (UDs);

 No caso de haver uso de drogas injetáveis, pode ser feita a troca de seringas;

 Há a disponibilização de serviços de saúde;

 Testagem anônima de HIV e ou outras DSTs

 Exames para os demais problemas de saúde, se apresentados;
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 Encaminhamento para tratamento médico de problemas relacionados ao uso de

drogas ou DSTs;

 Encaminhamento  para  tratamento  da  dependência  e  para  outros  recursos

sociais  da  rede  assistência  (serviços  sociais,  reinserção  social,  jurídicos,

educação etc.

A atenção primária e sua relação com a redução de danos se faz bastante necessária, e

é atual no contexto brasileiro, sendo uma importante ferramenta do sistema único de saúde

(SUS),  na  prevenção  e  promoção  da  saúde  em  relação  a  drogadição  no  país.  Na  atual

realidade as equipes de saúde visam construir e atuarem nos diversos territórios dos usuários

aos  quais  atendem,  acompanhando  de  perto  caminhos  e  possibilidades  nesses  diversos

territórios  onde os  usuários  fazem o  uso  das  substâncias  psicoativas.  A atenção  primária

possibilita um acompanhamento mais próximo dos indivíduos proporcionando um tratamento

que vise a qualidade de vida dos indivíduos usuários de drogas, envolvendo possibilidades de

lazer, acesso à educação e acesso as unidades básicas de saúde. Se faz necessário o resgate do

cidadão  que  está  por  de  trás  do  usuário  de  drogas,  valorizando  a  capacidade  do  ser  de

construir e elaborar um projeto de vida para si, em um plano terapêutico singular, juntamente

com toda equipe multiprofissional da rede. Tudo isso está relacionado aos conceitos valoração

da vida, que Frankl (2011), aborda como um de suma importância para busca de sentido na

vida, como valores de criação, valores relacionais e valores de atitude.

No que tange a atenção secundária tem-se a criação do centro de atenção psicossocial

de usuários de álcool e droga (CAPS-AD), criado em 2003, pelo ministério de saúde como

política para assistência de usuários de álcool e outras drogas no Brasil. O CAPS-AD, visa

não só reduzir riscos e danos, causados pelo uso de drogas, mas colocar os usuários como

autores reguladores de seu processo e responsáveis por ele também em seu relacionamento

com as drogas. O objetivo do CAPS-AD é proporcionar tarefas preventivas, terapêuticas e

reabilitadoras de cidadania dos usuários.

Os objetivos o CAPS-AD são os seguintes, que dialogam bem com a abordagem da

logoterapia:

 Prestar atendimento diário aos usuários do serviço, na lógica da redução de

danos;

 Gerenciar cada caso e oferecendo cuidado personalizado;

 Oferecer  atendimento  nas  modalidades  intensiva,  semiextensiva  e  não

intensiva, garantindo o acolhimento dos usuários;
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 Oferecimento de condições de desintoxicação ambulatorial dos usuários ou até

mesmo o repouso para aqueles necessitem;

 Oferecer cuidados aos familiares dos usuários;

 Promover  ações  que  envolvam  trabalho,  cultura,  lazer,  esclarecimento  e

educação, reinserção social utilizando recursos Inter setoriais, de setores como

educação,  esporte,  cultura  e  lazer,  elaborando  juntamente  com  o  usuário

estratégias conjuntas para o enfrentamento dos problemas que existam na vida

dos usuários, bem como planejamento de projeto de vida mais saudáveis;

 Realização  de um trabalho em conjunto com os  familiares  dos  usuários  de

substâncias psicoativas, visando diminuir os fatores de risco no consumo das

substâncias;

 Trabalhar em prol da diminuição do estigma do uso de sustâncias psicoativas,

com a realização de atividades culturais, recreativa etc. de natureza preventiva

e educativa;

Um instrumento importante utilizado pelos CAPS-ADs, no tratamento dos usuários, é

o chamado plano terapêutico singular (PTS), o qual é feito por no âmbito interdisciplinar

envolvendo todos os trabalhadores da rede de saúde e construído juntamente com os usuários

e  seus  familiares,  visando  a  liberdade,  autonomia,  o  protagonismo  e  inclusão  social  dos

mesmos no processo. O PTS, considera toda história do usuário, bem como suas necessidades

individuais que se encontram inseridos em algum contexto e é feito a partir  de estudos e

discussões de caso.  Para Mehry (1998), projeto terapêutico deve ser um instrumento que

responda as demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como objetivo a produção de

sua autonomia e apropriação de seu processo de cuidado. ‘’Um ponto de convergência central

na concepção de que o resgate da cidadania é objetivo final das estratégias de cuidado e que

esta  finalidade  só pode ser  alcançada  na singularização  das  necessidades  promovida  pelo

projeto terapêutico’’ BOCCARDO, A. C. S.; ZANE, F. C.; RODRIGUES, S.; MÂNGIA, E.

F. (2011).

“O projeto terapêutico deve ser elaborado e executado com a participação de toda a
equipe  e  dos  próprios  usuários,  ser  flexível  e  ter  metas  claras  estabelecidas,
conforme a avaliação dos resultados alcançados (...) ter como objetivos, o aumento
do conhecimento  do paciente  sobre os seus problemas,  a  sua autonomia afetiva,
material e social “ (BRASIL, 2007a, p.89)

Para Mângia  et  al.  (2006),  PTS vêm propor alguns eixos  norteadores  importantes,

como:  centralidade na pessoa;  intersetorialidade das equipes  no acompanhamento  de cada

caso  e  parceria  entre  equipe  e  usuário;  articulação  de  mecanismos  presentes  no  próprio
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território  do  usuário  para  auxiliar  na  elaboração  do  PTS;  construção  compartilhada  e

elaboração de metas com duração acordada com usuário visando sua responsabilização pelo

seu processo no PTS.  

A logoterapia como já abordado nas seções anteriores apresenta uma abordagem em

dependência química tal qual definida pela OMS, analisar todos os fatores que podem estar

relacionados ao uso abusivo das substâncias psicoativas para que usuário perceba de uma

forma mais ampla a sua própria relação com uso e se posicionar de forma livre e responsável,

mas acima de tudo recuperando sua vontade sentido ou seja estabelecendo valores para si

como  uma  alternativa  ao  prazer   na  busca  de  alívio  para  suas  questões  existenciais.

Entendendo  que  a  singularidade  de  cada  usuário  em  relação  ao  uso  das  substâncias,  a

logoterapia almeja que ele entre em contato com sua realidade , a política de redução de danos

se atem mais a questão da saúde do usuário com toda estrutura que possuem para esse fim,

como forma de reduzir os danos que possam oferecer perigo a sua saúde , como exposto nos

parágrafos anteriores  são feitas intervenções pontuais no próprio território  de vivência do

usuário (consultório na rua) ou na própria instituição de saúde (CAPS-AD). Podem ser feitos

os encaminhamentos para outras instituições de tratamento como assistência social, justiça,

etc. ou seja trabalho é feito em parceria com as demais instituições da rede e usuário circula

nessa rede de saúde, seu prontuário pode ser acessado para toda rede ao qual esteja inserido o

que o diferencia da logoterapia.

Portanto, vê-se a possibilidade de algumas técnicas usadas pela logoterapia como: auto

distanciamento,  autotranscedência,  desreflexão,  diálogo  socrático,  intenção  paradoxal,

dialogam e podem ser úteis  na estratégia  de redução de danos, bem como,  pode ser uma

grande  contribuição  para  reflexão,  durante  a  elaboração  e  trabalho  do  plano  terapêutico

singular  dos  usuários.  Essas  técnicas  podem  também  ser  utilizadas  a  parte  no  setting

terapêutico  em que se trabalha  com a abordagem da logoterapia  e  pode ser  um caminho

importante na elaboração de estratégias diretivas para tratamento da dependência química.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de compreender o vazio existencial como um aspecto importante na

dinâmica  da  dependência  de  substâncias  psicoativas,  Viktor  E.  Frankl  se  mostra  uma

referência importante nessa discussão, com as contribuições da logoterapia. Há uma relação

entre  dependência  química  e  vazio  existencial,  onde  esse  vazio  é  exatamente  uma  das
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principais causas no processo de dependência de substâncias psicoativas, onde há uma total

perda de valores e falta de sentido e uma missão a cumprir no mundo, por parte dos usuários. 

Percebe-se  a  relação  e  contribuições  que  a  logoterapia  traz  para  os  trabalhos  e

pesquisas no ramo da drogadição,  principalmente na política de redução de danos e mais

especificamente  na  elaboração  do  plano  terapêutico  singular,  onde  o  usuário  tem  a

oportunidade de  entender sua relação com droga e se conscientizar acerca de seu uso, para

em seguida elaborar a partir disso o PTS, juntamente com a equipe de profissionais da saúde,

com liberdade e responsabilidade, em prol da sua reinserção social, resgate e construção de

valores para si. 

Portanto,  percebe-se o quanto a dependência química é terreno fértil  no âmbito de

pesquisas e análises científicas,  é um campo árduo e complexo que envolve uma série de

fatores  biopsicossociais  e  institucionais.  Tornou-se  uma questão  de  saúde pública,  muitas

pesquisas têm sido elaboradas nesse campo e muitos desafios existem e outros ainda por vir,

antes um assunto que era abordado de forma repressiva e reducionista, hoje é encarado com

um pouco mais de seriedade e consciência da amplitude de fatores que estão relacionados a

dependência  química,  do  que  existe  para  além  da  dependência  química,  para  além  das

substancias psicoativas. 

Hoje se percebe que há uma preocupação com a saúde dos usuários, os quais recebem

e têm a possiblidade de se tratarem a nível de saúde, mesmo sabendo dos desafios que os

dispositivos de saúde apresentam nas instituições atualmente. Mostra-se de suma importância

investigação da grande contribuição  que logoterapia  pode trazer  na investigação do vazio

existencial, frustração existencial e falta de sentido na vida, dos dependentes químicos como

um aspecto relevante que diz da queda de valores, em que eles acabam por abandonar pelo

prazer  que a  droga os  oferecem.  Mas Frankl,  reflete  acerca  dos  resgates  de valores  e  na

construção de algo para si na descoberta da missão de cada um no mundo, no enfrentamento

da realidade mediante a vontade de sentido e valores a serem construídos e não na busca de

prazer. 

O  usuário  precisa  enfrentar  sua  realidade,  assumir  sua  real  situação  e  se

responsabilizar pela liberdade de escolha que façam. Percebe-se que a política de redução de

danos se mostra importante exatamente nessa lógica de colocar o ser em contato com sua

realidade, bem como intervir de forma humana e integra em prol da saúde dos usuários, os

conscientizando  e  promovendo  a  saúde  seja  no  território  ou  fora  dele,  onde  os  usuários

possam se sentir protagonistas no seu processo de construção de saúde. 
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A  relação  entre  dependência  química  e  vazio  existencial,  constitui-se  como  uma

importante  reflexão  no  campo  das  políticas  públicas  para  dependentes  químicos,

principalmente  no dispositivo  atualmente  usado no CAPS-AD, que  é  o plano terapêutico

singular, o qual o usuário é protagonista no seu processo terapêutico, juntamente com a rede

de profissionais da saúde. 

Vemos  como  a  logoterapia  é  uma  abordagem  que  pode  contribuir  bastante  na

discussão de estratégias diretivas para cuidado com dependentes químicos, principalmente na

reabilitação  social  e  resgate  da  cidadania  dos  usuários  que  podem  fazer  o  uso  desse

dispositivo de saúde, mais especificamente o plano terapêutico singular.
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