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Introdução: Explicações psicanalíticas regem a possibilidade da dependência de
substâncias ser um resultante do desenvolvimento anormal da personalidade,
proveniente por vezes de experiências na infância. Se observar esse fato através do
olhar histórico, poderá ser percebido que o uso de substâncias psicoativas é tão
antigo quanto o próprio Homem, demontrando assim a dificuldae em delinear as
motivações e as resultantes dessa utilização Objetivo: Desenvolver estratégias de
atuação profissional no contexto de uma comunidade terapêutica, através da
observação, vivência e análise da rotina e métodos empregados no cotidiano do
modelo observado. Método: Por meio da insersão acadêmica neste meio clínico e
terapêutico, o estágiário identifica a possibildiade da apropriação do conhecimento
e da vinculação entre teoria e prática, assim iniciando a prática de grupos
terapêuticos diante das temáticas relacionadas como emergentes na instituição:
Habildiades Sociais e Emoções. Resultados: Até o presente momento, tem-se posse
das informações coletadas, onde serão utilizadas para a aplicação de práticas
grupais terapêuticas, visando a manutenção e a contribuição para a estruturação e
andamento do grupo terapêutico e a vivência comunitária. Conclusão: Percebe-se
a

importância

de compartilhar metodologias e experiências entre profissionais

interessados ou que atuem na área, a fim de possibilitar a atuação do psicólogo para
além de consultórios e levar conhecimento para outros espaços de cuidado em
saúde mental. Ademais, o assunto abordado ao longo deste projeto e da atuação
no campo, possui importante relevância social, visto que, além de ampliar os
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conhecimentos concernentes a Psicologia e a Dependência Química, apresentará
uma nova visão do dependente e da comunidade terapêutica.
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