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R ES IJ M O 

Este trabalho se propos a defender a hipótese de que 

a toxicomania expressa diversos componentes psicopatológicos: 

psicótico, maniaco-depressivó, perverso, obsessivo-compulsivo, 

etc. Além disso, incluiria também um componente normal. 

No primeiro capítulo foi apresentado a definição de 

alguns termos, e ilustrado sumariamente diversas contribuições 

no campo científico em geral. 

No segundo capítulo estudou-se especificamen~e e de 

forma mais exaustiva a contribuiçio da psicologia do drogadicto 

a partir de uma orientaçio psicanalítica e fenomenol~gica. Nele 

a hipótese desta dissertaçio foi discutida e fundamentada teori 

c·amente. 

No terceiro capítulo foi aprese:ntado a contribuição de 

um serviço especializado no atendimento p:sicoterapico de adoles 

centes drogadictos - O Serviço de Liberd~de Assistida do Juiza

do de Menores da Comarca do Rio de Janei~D. 

Por fim, no quarto e último capitulo, o autor desta 

dissertação apresentou sua própria contrifuuição no estudo das 

toxicomanias, a partir da apresent<}.çio dOlpsicodiagnóstico de 

um adolescente drogadicto atendido no meSJl110 serviço acima refe

rido. Aqui foi ilustrado na pratica a hjw~tese desta disserta-

çao. 
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S U M H -A R. Y 

The purpose of this study was to defende the 

hypothesis that the drugaddiction shows differents psycho

patho10gica1 components such as: nsychothic, maniac-depressive, 

psychopathic, obsessive-compu1sive, etc. 'Be·sides there's a 

normal component. 

In the first chapter some definitions and different 

genera1sciéntific approaches about drugaddiction prob1em were 

presented. Need1ess to say that an exhaustive revision of 

1iterature wasn't done. 

In the secorid chapter it was specifically studied the 

drugaddiction psychology. Here we tried to do an exhaustive 

s.tudy. The orientation was psychoana1itic and phenomenological. 

In this chapter the hypothesis was discussed and established 

theoretically. 

In the third chapter the contribution of a specialized 

service in psychotherapy of drugaddicted ado1escents was pre5ented. 

This psychologica1 guidance is nrovided by the judge for minors 

of Rio de Janeiro state. 

In the forth and 1a5t chapter the author of this study 

presented his own contribution. lt wa5 analysed the psycho

diagnosis of one drup,addicted ado1escent. that was attended in 

the same service referred above. Here the hypothesis was 

i11ustrated in practice. 
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b1iogrifica sobre a psicologia do drogadicto. Esta seria condu

zida ~elos seguintes ?roblemas: 

1. Quais seriam as possíveis causas psicológicas da 

drogadicção? Como seria o processo de formação de 

um toxicômano? 

2. Como funcionaria a personalidade do toxicômano? Em 

que consistiria, e~ sentido dinãmico-estrutural, 

tal personalidade? 

Através de uma discussão sobre -tais questões preten

de-se verificar a seguinte hipótese: 

o funcionamento da personalidad<e do dTogadicto nao po 

de ser descri to em termos de uma única categ~)Tia dia.[ 

n6stica. Existem diversos comp~nentes psicopatológi

cos que se apresentam simultaneamente ou não, e em 

gTaus diversos, de acordo com cada personalidade. 

A presente dissertação sera estruturada em quatro ca

pítulos. a primeiro intitula-se "Considerações Geràis sobre o 

Problema das Toxicomanias". Tem por obje.1tivo apresentar a defi 

finição de alguns termos que serao amplamente utilizados ao lon 

go desta dissertação. Além disso, preten~e situar o problema 

d·as toxicomanias no campo cient"Ífico em greral, mostrando diver

sos tipos de abordagem, isto é, as diversas contribuições, natu 

ralmente de forma sumária e nao exaustivru. 

o segundo capítulo intitula-se '~Psicologia do Dro 

gadicto: Uma Abordagem Teórico-Cl[nica, de Orientação Psicana-
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litica e Fenomenológica". Ao contrário do primeiro, a propos

ta aqui será analisar de uma forma mais profunda e exaustiva um 

pequeno setor do amplo campo de estudo das toxicomanias, isto 

é, pretende mostrar especificamente a contribuição da psicolo

gia no referido estudo. Será justamente neste capítulo que a 

hipótese desta dissertação vai ser discutida e embasada teorica 

mente. 

o referido capItulo será composto por 4 itens: 

(1) A abrangência do conceito de drogadicção; 

(2) O desenvolvimento .. . ' 
nO':imal ; pSlqulCO 

I 

(3) O desenvolvimento ... do toxicômano; pSlquico e 

(4) Os componentes psicopatol~gicos das toxicomanias. 

Primei rameL te será a.bordado o concei to de· drogadicção, 

si tuando-se sua abrangência no. campo da 'psicologia. 

As causas psicológicas da drog;adicção, a partir de u

ma ótica psicanal ítica ,também serão tral tadas. Neste sentido se 

~ão identificados os acontecimentos que ~mergem na infãncia de 

maneira a produzir uma predisposição para a conduta toxicomanfa 

ca. Para facilitar. a .compreensão destes-; acontecimentos, serán~ 

cessário abordar primeiramente ° desenvm:lvimento psíquico nor-

mal - vide segundo item. Uma vez traçaillo o caminho ideal para 

o logro da maturidade emocional, poder-st"e-á passar para o ter

ceiro item - O desenvolvimento do toxicffimano - onde será discu-

tido a questão do desvio deste caminho frdeal para um outro cur

so específico, determinador da predisPo$içio toxicomaníaca. 

Uma vez esclarecido como se p1yoduz um toxicômano, res 

• 
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tará então abordar o que significa ser toxicômano. Neste momen

to passar-se-i para o quarto item, onde a proposta será descre

ver o funcionamento de sua personalidade~ explorando suas viv~~ 

cias (abordagem fenomenol6gica) e identificando-se alguns com-

ponentes psictipato16gicos: psic6tico, maniaco-d~pressivo, per

verso e pbsessivo-compulsivo. 

o terceiro capitulo intitula-se "O Serviço de Liber-

dade Assistida do Juizado de Menores da Comarca do Rio de Janei 

ro: Um Serviço Especializado no Atendimento Psic.oteripico -a 

Adolescentes Drogadictos". Como o nome indica, sua proposta se 

rã apresentar a contribuição deste serviço especializado em to-

xicomanias. 

Por fim, no quarto e úl timo capitulo, inti tulado "O 

Psicodiagnóstico de um Adolescente Droga~icto", será apresenta

do a contribuição do autor desta dissertãllrção. O caso de um ado

lescente drogadicto, atendido no Serviço de Liberdade Assistida 

do Juizado de Menores da Comarca do Rio cdle Janeixo ,. será .apre--

sentado, tentando-se discriminar os diversos componentes psico 

patol6gicos deste caso~ Portanto, este capItulo ilustrará na 

prática a hipótese desta dissertação. 
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CAPiTULO 1 

CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O PROBLEMA DAS TOXICOMANIAS 

1.1 - Algumas definições _~Organização Mundial de Saúde (OMS) 

A finalidade deste i tem é apresentar a definição de al 

guns terDOS que serão utilizados com maior frequência ao 

longo desta dissertação. são eles: 

1.1.1 :- Droga 

... "e: qualquelL ~ubld:â.nc-i..a que, -i..n:tILoduz-i..da num OIL 
9an~~mo, e capaz de mod-i..6iealL uma ou ma-i..~ de ~ua~ 
6unç_oe~" (apud Guz, 1980, p. 363). 

1.1.2 - Toxicomania 

Em 1950 a OMS (apud Martinez Pina, 1963, p.247-5) 

define toxicomania da seguinte maneira: 

.. . "t um u:tado de -i..n:tox.-i..caç.ão, peIL-i..õd-i..co OUCILÔ
ni.co, pILejudi.c.lal palLa o iwdiv1.duo e a ~oc-i..edade, 
pILoduzi.do pelo con~umo lLe.peti.do de uma dIL~ga na
:tUJLal ou .6-i..n:te:t.lca, ~endo we.ce.6.6â.IL.lo a pJLe.6enç.a 
de. :tJL~.6 elemen:to~: 
19} i.nvencIvel de.6ejo ou ntce.6.6-i..dade de eon:t-i..nu4JL 

con.6um.lndo a dJLoga e p~~cuJLâ-la pOJL :todo.6 0.6 
lugalLe.6 ; 

2Q} :tend~nc.la a aumen:taJL a aO.6e; e 
39) dependêne.la de OJLdem 6Z.6.lea e a~ veze.6 p.6Zqui 

ea". 

1.1.3 - Hábito 

Em 1957, a OMS (apud Duarte. 1980, p. 397-8), de-
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fine hábito da seguinte maneira: 

... "i a condiçao acan~etada pelo con~umo nepeti
do de um óa~maco. Canacte~iza-~e: 
a) pelo de~ ej o, ma~ nã.o compul~ ã.o, pa~a co ntin~tM 

u~ando a ~ub~tância pela' ~en~ação de bem-e~ta~ 
que pno vo ca; 

b) pela pequena ou nenhuma tend~ncia pana o aumen 
to da do~e; -

c) pelo pequeno q~au de depend~ncia p~Zquica ao~ 
e~eito~ da ~ub.6tância, ma~ a.u~ ~ncia~ de depen
dencia óZ~ica a e~~e~ e6eito~ e, con~equente-
mente, au~~ncia de ~ind4ome de ab~tin~ncia; e 

d) pela incidê.ncia pJtepoitdenante ~obne o indivZ
duo do~ eóeito~ p~ejudiciai~ aca~ o exi~ten:te~ ~ 

1.1.4 - Vício 

Também eM 1957. a OMS (apud Duarte. 1980, p. 398), 

define Vício como: 

•.. "um e~tado de intoxicaçio penl5dica ou cn~nic~ 
p~oduzido pel<;. con~umo ne.~pe.tido de ~m 6anmacl2. (na 
tu~al ou ~intetico). Sua~ canacten~~:tica~ ~ao: 

a) de~ejo incontnolãvel O':u. nece~~idade (compul~ãoJ 
pa~a continuan utiliza.,ndo o óa~maco e pana ob
:tê.-lo pon qual quen mei..lo; 

. b) tendência paJta o ,aumen;;to . da do~ e.; 
c) . dependência p~Zquica [iP:Õicol5gic.a) e, qe~a.e.meJ1 

:te, dependência óZ~ica. ao~. e-6ei:to~ da ~ub~;tân:: 
cia; e 

d) eóei:to~ p~ejudiciai~ .5. iobne o u~uãJtio e a ~oc.ie 
dade" . 

Comparando-se os itens 1.~.2 e 1.1.4, pode-se co~ 

c1uir que os termos "Toxicomania" (e "vício", são sinônimos 

para a OMS. Muitas criticas for~m ~eitas a estas tr~s fil 

timas concepções. Algumas delas foram apresentadas por 

João Romildo Bueno (1972, p .. 2-3]: 
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"1. na p~at~ea, ~ mu~to d~6Ze~l ~e d~6e~ene~a~ ent~e 
o que ~eja eomput~ão ou ~~mpte~ de~ejo pa~a ~e ob 
te~ o med~eamento; 

2. a tendêne~a pa~a o aumento pkog~e~~~vo da do~e ê 
ob~ekvado em ~ub~tane~a~ de6in~da~ eomo ~nduto--
ka~ apena~ de hâb~toi e 

3. a de6~n~ç~o eOkketa do que ~eja "p~ejud~eiat pa
ka o ~ndivZduo", ou "pJi..ejud~e~at pa~aa Soe~eda-
de", el,ba~~a em eoneeito~ qu,e va~~am· de 9kUpo ~o
c.~at pa~a g~upo ~oeiat, e dent~o de um me~mo g~u-
po" • . 

Essas e outras objeções levaram ao abandono destes ter 

mos e a adoção do conceito de depend~ncia. E assim, em 1973, a 

OMS discrimina dos tipos de dependência: a psíquica e a física . 

• -.. "~ um e~tado ~nt~ap.6Zqu-Leo e, muLta~ veze~ óZ~ieo, ~e 
~ u1:.,tante da inte~aç~o ent~e o o~:gani~mo e a d~o ga" (ap .. úr 
Guz, 1980, p. 362). 

1.1.6 - Dependência PSÍq~ica 

•.. "~ uma dependênc.ia que ~mpt~~a na ~q~tZnua, ou pe~i5 
diea, admin~~t~ação de uma dkoga' pa~a obtenção de p~a-:: 
ze~ ou evita~ o mat-e~ta~ pJr..oven,~ente de ~ua 6at,ta" 
(apud Gu z , 1980, p. 362). 

1.1.7 - Depend~ncia Física 

... "e um e~tado pa,totõ gic.o c.o n.6 C?:1({uente a kª-petida admi
ni~ tkação de uma d/LO 9a, que c.o ndfLu.z ao apakec.imento de 
um c.a~aetekZ.6tic.o e e.6pec.Z~ic.o ~~upo de ~~ntoma.6, deno
m~nado Sindkome de Ab.6tinência, ~uando a admini.6tJr..ação 
da dJr..oga e inteJr..komplda ou, no CJa.6O de atguma.6 dfLoga..6, 
~eduzida" (apud Guz, 1980, p. 36,~2-3). 
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1.1.8 - Tolerância 

••. "~ um e~tado adaptativo eahaetehizado pOh he~
ro~ta~ diminuida~ ã me~ma quantidade de uma d/z.o 9 a" 
(apud Vua/z.te, 1980, p. 398). 

1.1.9 - Toxic6man~ 

•.. "é. todo inditlZduo que (l;)}l.e.~e.nta uma 6a/z.maeo de. 
pe.nd~neia e./ou p~J~ode.pe.ndineia" (apud Be./z.ge./z.e.t ~ 
1983, p.9). . 

1.2 - Sobre a Pé'lluvr0 l\dicC2CJ __ ... _________ o.. ", __ ._.~. __ ~ __ ._ 

Ao longo desta dissertação os termos ''drogadicto'' e "droga 

dicção" serão emprci:;ados como sin6nimos, res-pectivamente, dos 

terillOS "toxic6mano" e "toxicomania", definidos pela OMS nos i-

tens 1.1.8 e 1.1.2. Para justificar este emprego pretende-se a 

presentar algumas consideraç6es de Eduardo Kalina e Santiago Ko 

vadloff (1980) sobre a palavra adicção. 

o substantivo adicção designa inc1inaç50 ou apego a 

alguma coisa. Ji o adjetivo adicto define a pessoa francamente 

propensa à pritica de alRUma coisa - crença, atividade, traba

lho - ou partidiria, por exemplo, de determinados principios. O 

substantivo associado ao adjetivo sugerem urna relação compu1si-

va!e intensa com alRuma coisa. Portanto, remetem ao conceito 

de dependência,. o qual é fundamental na definição detoxic6mano. 

A etimologia do vocibulo remete ao latim. A forma a

:dicto origina-se no particfpio pas:;ado do verbo addico que sig

nifica adjJdicar ou designar. No d .cionirio de Aur61io BU3rquc 
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de Holanda Ferreira (1975) um dos significados de adjudicar .. 
e 

vincular, ligar. Portanto, também sugere urna relação com algu-

ma coisa. 

Nos tempos da Renública Romana~ addi~tum, empregado 

como adjetivo, designava o homem que. para pagar uma dívida. se 

convertia em escravo por não dispor de outros recursos. Addic

tum era aquele que se assumia como marginal, como alg~~m de 

condição inferior. que não soube ou não pBde preservar aquj}o 

que lhe conferia identidade. Portanto, era alguérr, que tinha pe.!: 

dido a identidade, assumindo uma outra identidade imprópria. co 

mo única maneira possivel de saldar sua divida. Para sSr alguma 

coisa, deveria aceitar não ser ningu€m. O sentido de dívida e 

de escravidão,básicos no adjetivoaddictum, tambéFl remetem ao 

conceito de depend~ncia e. consequentemnete, ao de toxicBmano. 

Por fim. em linguag8m forense. ,adicto die_ exprime o 

direito ao recesso de uma venda se o vendedor encontra. antes 

de entregar a sua mercadoria. um segundo comprador que lhe ofe-

rece uma remuneração mais alta que o pri~eiro. Portanto. tal l~ 

cução refere-se ao desvio de uma ação, ao direito a um nao cum

primen to da palavra. Traduz a viabil idaele de anuI ação de um vín 

culo formal. mas insatisfatório. em favor de outro mais gratif! 

cante. 
, 
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1.3 - Os 4 Prismas para o Estudo das Toxicomanias 

As toxicomanias podem ser estudadas segundo 4 perspecti--

vas: 

.,,1. sob o prisma da droga; 

2. sob o nrl.sma do drogadicto; 

3. sob o prisma da especialic1ade do estudioso; e 

4. sob o nrisma do contexto social do drogadicto. 

Uma mesma esnecialidade pode abordar o problema da toxico 

mania a-penas sob o prisma da droga, ou do drogadicto, ou de seu 

contexto. Entretanto, pode também enfocar diversas perspecti--

vas simultaneamente. Por exemplo, a psicologia se interessapri 

mordialmente pelo prisma do drogadicto, contudo, existem muitos 

autores desta especialidade que tratam do problema em questão 

considerando o contexto social do drogadicto. 

Além disso, especialidades diferentes podem enfocar um 

mesmo objeto de estudo, naturalmente segundo suas resnectivas 6 

ticas. Por exemplo, tanto a antropologia~ quanto a psicologia, 

tratam do problema das toxicomanias sob o prisma do contexto so 

cial do drogadicto. 

Pretende-se a seguir ilustrar sumariamente estes 4 pris

mas de estudo das toxicomanias. Entretanto, nao será possível 

um tratamento exaustivo, o que seria deveras pretensioso para u 

ma dissertaçio a nível de mestrado. Com tal ilustração, visa-se .. 
apenas mostrar a amnlitude do camp() de estudo do problema em 

questão, trazendo diferentes contr·.buiç6es. 
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Como o prisma do drogadicto na ótica do especialista 

de psicologia sera tratado com maior profundidade ao longo dos 

demais capitulos desta dissertação, optou-se por suprimi-lo des 

te primeiro capitulo. 

1.3.1 - O Estudo das Toxicomanias sob o Prisma da Droga 

O estudo das toxicomanias sob o prisma da droga apresen 

ta uma dupla preocupação: 

'I. com os aspectos descritivo-estruturais e aqui se in-

c1uem, por exemplo, as classificações, a química e a 

apar~ncia das drogas, etc; e 

2. com os aspectos dinâmico-funcionais, isto é, com as 

ações da droga sobre o organismo, em seus diVersos a 

parelhos e sistemas. Esta segunda preocunação foi 

também apontada por Marcio Versiani (1980) 

Evidentemente, nao sera possível realizar um tratamento 

exaustivo de todos os asp~ctos funcionais e estruturais das dro 
, 

gas. Tentar-se-a apenas tocar em alguns pontos com a mera fina 

1idade de ilustrar a ótica farmacológica. Portanto, inicialmen

te a classificação das drogas sera abordada. Em seguida, pas-
, 

sar-se-a para o estudo da maconha. Por Eim~ serão apresentadas 

duas distinções: 

• 
1. entre drogas pesada~ A leves; e 

2. entre as açoes ohjeti'ras e subjetivas das drogas . . -
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Tais pontos foram escolhidos por se tratarem, segundo o autor 

desta dissertaçio, de questões de maior relevincia. A classifi-

caça0 permite um acesso ao panorama genérico das drogas. Uma 

vez vislumbrado o campo dos produtos tóxicos, escolheu-se um de 

les, para um estudo breve - a maconha. Esta escolha justifica

se por se tratar de uma das drogas mais.usadas, se nio for a. 

mais consumida, no contexto social brasileiro. Sobre esta ques

tão, os estudos epidemiológicos são quase que inexistentes, en

tretanto, alguma coisa poderá ser encontrada no item 1.3.3.3 -

A abordagem epidemiológica no Brasil, e no capitulo 3 - O Servi 

ço de Liberdade Assistida do Juizé'do de !>-1enores da Comarca do 
I 

Rio de Janeiro: um serviço éspecializado no atendimento psico-

terápico a adolescentes drogadictos. Finalmente, as distinções 

apresentadas permitem uma discriminaçio maior de pontos relacio 

n~dos ao problema farmaca16gico. 

A OMS Capud Bergeret, 1983) propos uma classi 

ficaçio em funçio do grau de controle que serla acon.se

lhável aos legislado~es exercerem ~bre o comércio e a 

utilização das drogas. Tal classificação distingue 3 

grupos: 

1 9 ) Grupo a - substâncias de excepcional utilidade ter~ 
----'-,_.-

p~utica - essencialmente os alucinógenos. 

ZÇ) GruP9 b - substâncias com utilidade terap~utica,mas 

cujo uso deve ser controlado, pois podem 
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causar sérios riscos a saúde dos indivíduos. Este grupo di 

vidé-se em 2 sub-grupos: 

- sub-grupo bl - substincias com valmr terapêutico bastante 

moderado - anfetamimas, sobretudo; 

- sub-grupo b2 - substincias com valmr terapêutico mais efe 

tivo - barbit6ricos e certos soníferos. 

3 9 ) Grul!_S:_.~ - substincias de indi!~cutíveIL valor ter8pêutico e 

de risco moderado para a smúde - tranquilizantes, 

soníferos, sedativos, etc. 

Pode-se ainda classificar as drog:as segundo suJ origem 

(Bergeret, 1983): 

1 9 ) origem na turé:tl - ópio, cinhamlo, aI cooI ; 

29 ) medicamentos desviados da ut11ização normal - soní

feros, tranquili zantes, anfet,aminas, etc; 

3 9 ) produtos criados' pela nesquis;a - LSD, etc; e 

4 9 ) produtos desviados de outros tempregos - solventes 

voláteis, etc. 

Segundo Jean Bergeret (1983), na ~França utilizam-se clas 

sificaç6es clinicas baseadas na primeira (classificaç~o de Lewin 

de 1927. Esta separa as drogas em 5 grupcos: 

1 9 ) . euphorica - drogas que dimimuem a emotividade e 

certas percepçoes - opiáceos, cocaina , 

etc; 

Z9) phantastica - drogas que 'PTov~ocam ilusões - cinhamo, 

cogumelos, LSD; 
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3 9 ) inebriantia - drogas que produzem uma excitação e 

depois uma depressão - álcool, sol

ventes voláteis, etc; 

4 9 ) hipnótica - soníferos e bar'bitúricos, principal

mente; e 

59) excitantia - drogas estimulantes da atividade psi 

quica - tabaco~ café, chá, etc. 

Jerome, H. Jaffe (1975) apresenta uma classificação 

das drogas segundo seu efeito sobre o organismo. Discrimina 4 

grandes categorias: 

1 9 ) substincias alucin6genas - cannabis, mescalina, 

L8D, psi10cibina, DMT, DOM: (STP) , etc; 

2 9 ) estimulantes do Sistema Ne."rvoso Central - cocaína, 

anfetaminas, metil fenidatto. fenmetrazina, etc; 

3 9 ) depressores do Sistema Ne~voso Central - barbitú

ricos, álcool, para1deído, hidrato de cloral, me

'probamato, clordiazep6xico. diazepam, glutetimida, 

etclorvinol, metiprilo~, g~ses e vapores anestési 

cos, etc; e 

4 9 ) analgésicos narcóticos mrorfina, heroína, meperi. 

dina,metadona, codeína, hJidromorfona, etc. 

Por fim, Jean Bergeret (1983) ,cita a classificação pr~ 

posta por Denicker em 1966. Segundo tah classificação as dro

gas sao separadas em tr€s grupos: 

(9) psico1épticos - soníferos,. neurol5pticos, tranqui. 
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lizantes e anti-epiI~pticos; 

29 ) psicoanaI~pticos - anfetaminas e outros estimulan 

tes do estado de vigília; e 

3 9 ) psicodisl~pticos - alucinógenos, delirógenos, es~ 

tupefacientes, álcool e seus derivados. 

1.3.1.2 - Um breve estudo sobre a maconha 

A 01--1S (apud Duarte, 1973) reconhe ce apenas uma e spê-

cie botânica da maconha, a Canl1a~l~ §..ativa (~), descrita como 
I 

planta anuaI~ dioica, com uma altura frequente de I,SOm, podcn-

d t o o 6 O O o o 1 h" oI" o (1) o a lnglr , m. rlglnou-se provave merote a ml enlOS na 

Asia Central, sendo atualmente encontrada na maior parte das 

iegiões temperadas e tropicais. Suas fonhas têm um padrio fini 

co: crescem em posições opostas, em feixes com cerca de 7 fo

lhas e em grupos simétricos. Possuem co::loraçio verde escuro,sao 

finas e têm bordos entalhados. 

Como coloca Carlini (1980), o wrincípio ativo da maco 

nha é o Trans-TetrahidrocanabinoI (THC). Carlos Edson Duarte 

(1973) destaca a suposiçio bastante difuDldida, de que apenas as 

plantas fêmeas contêm o principio ativo. Entretanto, estudos re 

centes têm demonstrado que as plantas masculinas tamb€m possuem 

a resina. 

(1) Se.gul1do Ca.JttO.6 Ed.6ol1 Vua.Jt:te. (1980) a.;pJtime.iJta. Jte.ne.Jtêl1c.ia. e..6 
c.Jtita. .6obJte. a. ma.c.ol1ha. data. de. c.e.Jtc.a. ale. 4.000AC, quo.l1do o im 
pe.JLa.dML c.hil1ê.6 She.11 NUl1g pJte.c.ol1izou co .6e.u U.60 c.omo .6e.da:tI 
VOe 
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• 
A OHS (apud Duarte, 1973) propoe a seguinte nomen

clatura para os produtos de cânhamo: 

a) Marijuana - nreparaçao contrendo prin~ipalmente fo-

lhas e inflorescências terJ11:inais (compreende ou 

nao os caules e frutos). O' teor em THC é de 1 %. 

b) Ganja - preparada somente crom as inflorescências 

terminais, sem as folhas. O teor em THC é de 3%. 

c) Haxixe - contém principalmc~te a resina. O teor em 

THC, é de 5 %. 

\ 
Carlini (1980) assegura que a CCannabis, em doses }labi 

tuais, nao gera dependência física. Por c)u.tro lado, Isac Guz 

(1980), destaca o papel desta droga na determinação da depend6~ 

c~a psíquica. Entretanto, outros autores têm descrito o uso dos 

ta e de outras drogas de forma social e, portanto, sem conota-

çao pato16gica - vide item 1.3.3.2 - A afuordaRem antropo16gica. 

A tolerância é em si um fator dle controvérsia. Freque!:!:. 

temen te nao se observa tendência (la aumenLto da dose, principal

mente quando o uso é moderado. EntretantlO, doses altas e fre-

quentes durante longos períodos desenvolwem tolerância tanto 

em homens, quanto em animais (Duarte, 19T3). 

Quanto aos efeitos da maconha, ~arlini (1980) coloca 

que do ponto de vista físico, é quase cerrto que o uso desta dr~ 

ga. mesmo crôn ico, não causa grandes dist.:urbios. Segundo este 

autor, apenas dois efeitos estão demonstn~nc1os. são eles: 

1) efeito taquicardizante - at~nge o seu pico 
A 

aros 

cerca de 5 minutos e dura de 20 a 30 minutos. A 
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frequência pode aumentar de' 40 a 60 batimentos. 

2) efeito sobre a espermatogênrese e sobre os níveis 

de testosterona circulante - muitos autores t~m 

falado de uma diminuição do :nível de testosterona 

(pode cair at€ 60%) e do nfimlero de espermatoz6ides 

no líquido seminal. 

Entretanto, estes efeitos sao reversíveis, voltando os índices 

ao nOlmal, ap6s a interrupção do uso da m;aconha. 

Carlini (1980), destacou estes ~ois efeitos como ccr
I 

tezas científicas, entretanto, este não plarece ser o pensamento 

de Mircio Versiani (1980). Segundo este lfiltimo autor, a hip6t~ 

se da diminuição do nível de testosterona'ainda nao foi compro--

vada e os resultados das pesquisasposit:ivas podem ser critica 
\ 

dos. 

No que se refere aos efeitos ps3quicos da maconha, Car 

lini (1980), considera que os processos d® alucinação e por ve

zes os delírios persecu t6rios ocorrem em~certo número de pes-

soas. Tais efeitos dependem da quantidadre de princínio ativo 

presente na planta fumada e da sensibilid~de do usuirio. Além 

disso, ocorre com maior frequência uma pCKda das capacidades de 

discriminação temporal e espacial, sem qmBo usuario se de con-

ta, ji que tais perdas s6 podem ser detecttadas com medidas obj~ 

tivas. 

Há ainda ou tro s e fe i tos des taca:.dos por Carl ini (198 O) • 

São eles: alteração sensorial, hilariedrude, despersonalização, 
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sonolência, apatia e, algumas vezes, pânico (em virtude dos ... 
Ja 

mencionados delírios persecutórios, ou devido a sensação de mor 

te eminente). 

M. Aubert Roche . (apud Duarte, 1973), afirma ter obser 

vado acessos de furor pelo uso de uma beberagem a base de fo

lhas de cannabis. 

Moreau de Tours (apud Duart~. 1973), destaca os se

guintes efeitos do haxixe: sentimentos de felicidade, excita-

ção e dissociação de idéias, erros quanto a percepção de tempo 

e espaço, aumento da sensibilidade auditiva,. com notivel influ-
I 

ência sobre a mfisica, idéias fixas e convicç6es delirantes, mo-

dificação dos afetos, impulsos irresistíveis, ilus6es e alucino 

çoes. 

Quanto aos fatores que interferem no efeito da droga 

em questão, a Comissão Nacional sobre a lMarijuana e o abuso de 

droga - EUA, 1972 - cit~d~ por Carlos Edson Duarte (1973), des-

taca os seguintes: 

1) a dose, isto é, a quantidad~ de THC consumida; 

2) o método de uso - a injeção intravenosa produz ra

pidamente uma resposta máx:~ima de curta duração; 

3) o metabolismo; e 

4) as condições pessoais e ambdentais. 

No que se refere a duração do ruso, Duarte (1973), con 

sidera que pode ser curta (menos de 2 amos), longa (de 2 a 10 a 

,nos) e muito longa (mais de 10 anos). S10bre os padrões de uso, 

a Comissão Americana acima mencionada propos a seguinte cléssi-
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1) Experimentação - uma vez por mes ou menos; 

2) Intermitente - mais de uma vez por mes, mas menos 

que muitas vezes por semana, infrequentemertte; 

3) Moderado - muitas vezes por semaria, at~ uma vez por 

dia, geralmente durante longo período; 

4) Habitual - muit2s vezes por dia durante um longo 

tempo. 

5) Contumaz - usualmente intoxicados com preparaçao p~ 

"tente, geralmente haxixe, durante longo p~ríodo. 

A partir da classificação acima, Duarte (1973), siste 

matizou o~ efeitos correspondentes a cada padrão de uso. São 

eles: 

1) Experimentadores e intermitentes 

Depend~ncia psíquica pequena ou ffiIsente. Sem lesão 

orginica demonstr~ve1. 

2) Moderados 

Depend~ncia psíquica moderada, aumentando com a du 

ração do uso. Lesão orgiriica provavelmente pequena, 

se existente. 

3) Usuirios habituais 

Depend~ncia psíquica acentuada, com modificações c1~ 

tectâveis do comportamento. Possível lesão orgâni

ca (diminuição cr5nica da função pulmonar). 
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4) Usuirios contumazes 

Dependência psíquica muito acentuada. Nítidas mu-

danças de comportamento. Maior incidência de lesão 

orgânica. 

Segundo Duarte (1973), tais efei tos podem ser estuda

dos nos seguintes termos: 

I . Efeitos imediatos 

2 • Efei tos do uso por período curto 

3. . Efei tos a longo urazo 

4 . Efeitos do uso muito prolon,:gado. 

Duarte (1973) aborda cada um ã~s 4 efeitos. No que 

se refere ao quarto, considera que o uso' prolongado da maconha 

pode produzi r um quadro cl ínico chamado '''Síndrome Amoti vacional 'o' 

caracterizado pela perda do interesse, apatia, amoralidade, in~ 

tabilidade e deterioração pessoal e soci,al. O indivíduo fica a

lheio ao mundo, avesso ao trabalho, dist:ante e desinteressado 

de tudo e de todos. 

Versiani (1980) considera que qualquer psiquiatra a-ª. 

mite a existência da Síndrome AmotivacioTIlal, entretanto, ques-

tiona se é de fato a maconha que a produn. Justifica seu ques

tionamento mencionando investigações reaTI.izadas nos EUA que nao 

conseguiram detectar ciminuição no rendimento do trabalho, ou 

na ~otivação, ap6s a ingestão da cannabi~s. Quando por outro la 

do, cons~gue-se observar a síndrome, tamibém se encontra outras 

hip5teses, além da maconha, para explicmrseu aparecimento. Por 

tanto, conclui este autor que ainda não$e tem uma adequada com-
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provaçao científica da relação de causa e efeito entre a maco

nha ea Síndrome Amotivacional. 

Por fim, cabe ci tar Carlini (1S:>80), que destaca os di 

versos achados científicos sobre os efeitros terap6uticos da ma

conha. São eles: 

1 . no cancer - efei to an t iemé ticco ; 

2. no glaucoma - reduz PIO; 

3. na asma - efeito bronco cons,tri cti vo; 

4. na insônia - efeito hipnótic.o; e 

S. na epilepsia - efei to an tiep'iléptico . 

1.3.1.3 - A distinção entre drogas uesada's e leves 

Existe grande discussão em tornw desta distinção. Al

guns autores defendem a tese de que não e~iste nenhuma droga 1~ 

ve, enquanto que outros aspiram a uma liberalização do uso das 

drogas consideradas de efeito anódinos.Nesta discussão entre 

os que afirmam e negam a exist6ncia das dtrogas leves, tudo par~ 

ce girar em torno do papel desempenhado prola droga na determina 

ção da toxicomania em estudo. 

Apesar da ênfase colocada no Jpapel da droga, as in~ 

tituições assistenciais t6m revelado teretm acolhido uersona1ida 

des-muito perturbadas, com graves complic:ações somáticas- e psí

quicas, e que se diziam portadoras de umal deoend6ncia limitada 

a um produto finico e pouco temível no conrsenso dos toxicó10gos. 

A partir destas constatações clíni(:as, Jc:.'an Bergeret (1983), co!.!, 
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cluiu que a natureza intrínseca da droga nao ê o único fator de 

terminante de um quadro clínico grave, já que certos produtos 

considerados leves tamhem podem ocasionar dependência. Segundo 

este autor, é inegável a existência de drogas intrinsecamentepe 

sadas (particularmente os produtos opiáceos), entretanto, admi·

te que outros. fatores além da droga também devam ser considera

dos, e que o principal deles é a personalidade do indivíduo. 

Os autores que denunciam a nocividade de todo os pro

dutos, fundamentam-se na conhecida hip61tese do risco da escala·

da a partir de uma droga leve em direçi~ la uma pe~ada. Sobre i5 

to, Bergeret (1983) considera que as estmtísticas a~re~entadas, 

e retomadas particularmente por Curtet, pJarecem demonstrai que 

tal risco é, em números absolutos, bastan,te reduzido. 

Contudo, a interf~rência de out~ros fatores a16m do 

farmaco16gico nio é observada apenas atra'v6s da constataçio das 

drogas leves produzindo dependência. Exis~tem ainda casos de dro 

gas consideradas pesadas que nio tiveram nmaiores consequências. 

Por exemplo, pode-se citar a investigaçioo epidemioJGgica de 

Robins (apud Versiani, 1980). Sabe-se qUie a heroina induz uma 

das mais graves síndromes de abstinência .. Entretanto, no grupo 

de ex-combatentes da guerra do Vietnam, a1valiado por este autor, 

vários dos ex-soldados (90%) que haviam lusado esta droga por p~ 

ríodos de tempo e em doses consideráveis ,,:deixaram o hábito, ces 

sadas as condições de estresse. Este esttudo colocou em dúvida 

~ poder da heroina para provocar dependêntcia, posto que, se tal 

poder de fato existisse, a maioria dos ex(-guerrilheiros . t~ria 

se tornado dependente. 
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Márcio Versiani (1980) admi te que existem outros da-

dos epidemiológicos que também colocam em dúvida o papel etioló 

gico da heroina, devido a sua ação farmacológica, na produção 

da depend~ncia. Considera este autor que a maior parte dos vi-

ciados nesta droga concentram-se em determinadas regiões dàs 

grandes cidades dos EUA. Raciocinando a partir deste dado, ele 

coloca que se esta droga fosse tão potente, assiJJl. na determ;lna-

çio da depend~ncja, os viciados estariam espalharlos em diversRs 

regiões. Neste sentido, conclui que existem outros fatores, $0 

ciais, econômicos, culturais e psicológicos, que justificam o 

vício, além da ação farmacológica da droga. 

Isac Guz (1980), destacou a cocaina como uma dai dro

gas que produzem depend~ncia psíquica. !Entretanto, Márcio Ver

siani (1980), considera que existem pessol\B.s que usam esta droga 

e nao se tornam.dependentes. Portanto, mads uma vez o poder faI. 

maco1ógico do tóxico para produzir uma to::xicomania foi posto em 

dúvida. 

Para concluir este item, valer~a a Dena lembrar as pa 

lavras de Isac Guz (1980, p. 363): 

••• "não ex,U,te.m dltoga.6 peltJ..goJ.6a.ó, ma.ó .6J..m, J..J1dJ..vZ-
duo.ó que a..6 U.6 a.m pell.J..go.6 a.men.:tte" • 

1.3.1.4 - A distinção entre as aç_oes objetiva e subjct~~~_da_~ 

drogas 

Bastante relacionada a dj'siinç~o entre drogas pesadas 

e leves es tá a dis t inç ão entre as r:çõe s (ob j c t i va e sub j e ti va das 
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drogas. Nesta segunda distinção a importância dos fatores psi-

co16gicos 6 tamb6m destacada. Segundo Jean Bergeret (1983), -e 

inegável a existência dos efeitos objetivos de certos produtos 

sobre o organismo. Entretanto, ele admite tamb~m q~e tem-se ob 

servado uma ação subjetiva, re1acionada~ por exemplo, a um re

tardamento ou a uma redução da ação objetiva. Por outro lado, 

destaca muitos indivíduos que relatam uma série de sensações a

p6s a utilização de um placebo (água~ injeção aplicada com uma 

seringa vazia, etc). 

1.3.2 - O Estudo das Toxicomanias sob o Frisrna do Drogadicto 

Cbmo os demais capítulos desta dlissertação aboydarão,~~ 

se que exclusivamente, o problema das to~icornanias sob o prisma 

do drogadicto, na 6tica do especialista ~e psicologia, optou-se 

por suprimir este item deste capítulo gemirico. 

1.3.3 - O Estudo das Toxicomanias sob o lPrisrna da Especialidade 

do Estudioso 

1.3.3.1 - A abordagem da psiquiattria ciinica 

Segundo Márcio Versian(i (1980), ao nível cf I

nico estudam-se os efeitos da dymga no indivíduo, tanto 

na esfera psíquica, quanto físirr:a. Por outro lado, no 

nível psiquiátrico este autor dmstaca basicamente duas 

qu.~stões : 
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1. Quais sao os transtornos ~siquiátricos causados p~ 

las drogas? e o ouosto, 

2. Quais sao os transtornos psiquiátricos causadores 

da adicção de drogas? 

Alguns destes pontos já foram discutidos anteriormcn~ 

te. Por exemplo, no item 1.3.1.2 - Um breve estudo sobre a maca 

nha, alguns sintomas físicos e psíquicos caus~dós pela cannabis 
, 

foram tratados. Agora, tentar-se-a apenas abordar algumas ques-

tões etiológicas. 

E~iste uma tend6ncia na sociedade de colocar na.droga 

a responsabilida~e etiológica de todos 05 comportamentos anor-

mais dos indiv!rluos. A viol~ncia, por e)zemplo, ~ frequentemen

t'e expl icada pelo senso comum como uma d(8corr~ncia do fato do 

indivíduo estar drogado. Neste sentido, ,tudo passa a ser causa 

do pela droga. Tal procedimento so serve para fechar questiona 

mentos, e com isto, evitar o conhecimentto das diversas nuances 

do problema estudado. Esta atitude de negação do conhecimento 

tem a finalidade de evitar o sofrimento ccausado pela tomada de 

contato com alguma realidade dolorosa. Pwl' exemplo, muitos pais 

preferem achar que a causa dos problema5 do filho ~a droga, ao 

invés de admitirem suas falhas, erros e comissões no nrocesso e-

ducacional. Sem dfivida o produto tóxico tem o seu papel etio

lógico, entretanto, não é em todas as si~tuações, e nem tão pou

co, seria a finica causa. Este parece selr também o ponto de vis 

ta de Versiani (1980). 

Qbando nao é a droRa o responsiâvel por tudo, é o dro-
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gadicto que aparece como o bode expiat6rio. O exemplo disto po

de ser encontrado na marginalizaçio soci;al deste individuo. Pre 

fere-se projetar as contradições das soc±iedades alienadas na pe~ 

soa dos toxicomanos, e em seguida marginéalizá-los, colocando-os 

como o único problema. Este procedimentmtem a finalidade de 

distanciar e ocultar as contradições socftais. Assim, o problema 

social é negado; 
~ 

o que aparece e uma inusio, caracterizada pe --
10 desejo de centralizar toda a problemittica no drogadicto. Ele 

naturalmente tem dificuldadespessoais, ~as estas aparecem num 

determinado contexto que facilita tal adv~nto. 
~ 

Este ponto sera 

melhor explorado no item 1.3.4 - O Estudm ,das Toxicomanias sob 
\ 

o Prisma do Contexto Social do Drogadictm. 

- Versiaui (1980) , cita si tuações;em que a droga funcio 

na realmente tomo fator etiológico. E o qtue acontece, por excm-
\ 

pio. na psicose anfetaminica. O quadro Rlsicótico pode ser cor-

relacionado de perto com o abuso da droga:., remi tindo completa-

mente após a suspensio da droga. A cocafuna € também 'citada co

mo responsivel por uma psicose paranoide .. 

Há também si tuações em que a droga funciona como um fa 

tor desencadeante. Versiani (1980). cit~como exemplo os sur

tos esquizofrênicos observados durante e~periências com LSD. 

Há ocasiões em que a droga é us;~ada sem maiores probl~ 

mas, isto é, sem consequências patológicats, de uma forma social 

natural e espont5nea - vide item 1.3.3.2- A abordagem antropo

lógica. 

E ainda existem circunst?ncias ·em que a droga aparece 
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como um sintoma. ou consequência. Este é o caso. por exemplo. 

das sociedades alienadas que. segundo muitos autores, facilitam 

a drogadicção. Neste sentido. a toxicomania constituiria um 

sintoma de tais sociedades. Este ponto será estudado no item 

1.2.4 - O Estudo das Toxicomanias sob o Prisma do Contexto So

cial do »rogadicto. 

Uma outra questão etio16gica refere-se a relação en

tre as dependências física e psíquica .. Durante mui to tempo pen 

sou-se que a síndrome de abstinência fosse essencial para a pro 

dução da dependência psíquica. Entretanto, existem evidências 

de que esta síndrome tem peso relativo, dentre outros !fatores, 

na determinação d~ dependência psíquica. Segundo Versiani (1980) 

existem até estudos que demonstraram haver pessoas que não de-

senvolvem nenhuma necessidade imperiosa de usar a droga, mesmo 

apresentando sinais e sintomas físicos decorrentes de sua falta. 

Quanto a questão da etiologia das farmaco dependênci~, 

pode-se de.stacar basicamente quatro fatores: 

1. as propriedades específicas do farmaco; 

2. o organismo do usuário; 

3. a personalidade do usuário: 'e 

4~ o contexto social do usuário. 

Este ponto de vista pode ser encontrado também na abordagem da 

OMS (apud Duarte, 1980. p. 398), a respei to das principais con

cepções sobre o desenvolvimento da dependência. são elas: 



28. 

"1. A 6a~maco depend~ncia ~ uma mani6e4~aç~0 de algum 
~~an4~0~no ca~ac~e~ol5gieo 4ubjacen~e que leva o 
indivIduo a bU4ca~ uma 4a~46ação imedia~a, ainda 
que ao p~eço de 40n~e~ po~~Zvei4 con4equ~ncia4 ad 
ve~4a4 a longo p~azo e, im~dia~amen~e, abdica~ de 
Aua4 ~e4pon4abilidadeA de mdul~o. 

2. A 6a~maco dipend~ncia ~ a ~xp~e44ão de uma condu
~a deli~u04a ou de4viada, m4 qual o 4ujei~0 bU4ca 
Aeu p~5p~io p~aze~ Aem leva:..:Jz. em con~a a4 conven-
çõeA 40ciai4. Segundo e4~a;. Ja.ipõ~e4e, o p~oblema 
A e~i..a p~i..mo~dialmen~e de oJtldf.m mo~al. 

3. A 6 a~maco depend~ncia é. a C'lonA equ ~ncia de uma ~en 
~a~iva de a.u~o~medicação pO!.~ pa~~e de pe440a4 que: 

a) padecem de con6li~o4 p4Z"quicoA :tai4 quai4 OA 
que Ae Ob4 e~vam no~malmelnte na ado.e.e4 c~ncia ou 
OA ~e4ul~an~e4 de di6i..cu:if.dade4 40ciai4 ou eco
n5mi..ca4, 6~uA~~açõe4 ou ~~aca4404, ou de ~~an~ 
~o~no.6 mai4 pe~4i4~en~e4 ._, como 04 )J~ovo cado.!:' -
pela dep~e44ão, a ang~4~~a c~~nica ou ou~~a4 
deAo~den4 pAi..qui~~~icaA;· I 

b} 406~em mal-e4~a~ 6I4i..co, po~ exemplo, nome, 6a 
diga c~ônica ou alguma elYlne~midade; e ' -

c) . C~eem que a d~oga pO.6Aui.. \viJr.~ude.6 e4peciai4 pa.
~a. evi~a~ en6 e~midadeA o'cu pa~a o.ul1len~a.~ a pC!
~~ncia 4exual. 

4. A na~maco depend~ncia é. um ~ecani.6mo pelo qual um 
indivIduo, pa~~i..cula~men~e UlLm inadap~ado 4ocial, 
co n4 egue A e~ ace.i~o em um m.(fL.i.o cul~u~al ma~ginal. 

5. A 6a~maco depend~ncia é. a m.TIi~e4~ação de uma le
Aão me~ab5li..ca, ~eve.Jr.,5Ivel @lfU peltmanen~e, caU-6 ada 
po~ conAumo ~epe.~ido de. d04~4 e.levada4 de uma d~o 
ga. 

6.A 6a~maco depend~ncia expJr.iooe uma ~ebeliã.o con-
~~a OA valo~e4 40ci..ai4 e4~a&~lecido4 no que diz 
lr.e4 pei..~o ao p~aze~, ã ~Jr.adic;;~ão, ao ~xi:to e ã. pOl.:>i 
ção 40ci..al. -

7. Inclu4ive na aU4~ncia de um ~4~ado p4icopa~ol5gi
co p~é.-exi4~en~e, a ~a~maco depend~ncia pode~ia 
Ae~ o ~eAultado de p~e44Õe.6t>õcio~cul~u~ai4 que 
leVa4.6em ao abu40de ce~~a4 ~ub4tã.ncia.6, como po~ 
exemplo I o ãl co ol. 

8. InceU.6ive na aU4~ncia de um ~4~ado p4lcopa~ol5gi
co pJr.é.-exi4tente., a 6aJr.maco de.pend~ncia pode.~la 
Ae~ o ~e.4uLtado da aqui4içãol de um conjun~o com-
plexo de. ~e.4p04~a4 ope.~a~ivm.6 e Cla4.6icame.nte. con 
dicionada4. Segundo e4~a h-i.tp5te.6e., não -6e.~ia. ma/v., 
que uma ~o~ma de. compo~~amemto adqui~iáo pOJr. a
plLe.nd-<,zagem; e 

9. Qua.eque~ de.6teA 6a.toJ:e..6, ou -tnclu4ive todo-6, podem 
6aze~ pa~te d04 me.ca~i.6m04 ~:tiol59lco.6 da 6a~ma~o 
de.pe.nd~ncia em um de.t e.~mi.na(do indivZduo'~ 
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De acordo com Duarte (1980) a dependência pode ser es 

tudada como uma doença que se desenvolve em três fases: 

1 9 ) fase de exposição - periodo em que o indivíduo i

nicia a usar a droga; 

29 ) fase da consolidação - desenvolve-se a tolerincia; 

3 9 ) fase de estabilização - período em que a dependêg 

cia encontra-se profundamente enraizada no indiví 

duo. 

1.3.3.2 - A abordagem antropológica 

- Para ilustrar a abordagem antrmpológica optou-se pela 

apresentação de um dos antropólog;os mais 'jrespei tados no Rio de 

Janeiro - Gilberto Velho, Professor Adjum:to do Departamento de 

Antropologia Social da Universidade Federai.1 do Rio de Janeiro. 

Velho (1980). chama atenção para a necess~idade de se relativi-

zar e contextualizar em termos sociológicJos, políticos e cul tu,

rais o estudo do consumo de substincias cronsideradas tóxicas. 

Admite que a grande maioria das analises (dos comportamentos e 

atitudes dos usuarios de drogas é feita emm contexto clínico. ~es 

te sen tido, esclarece que a população avaJ1iada é consti tuida por 

indivíduos que apresentam perturbações ps5fquicas e vivenciam si 

tuações de crise. Ele considera que nestro contexto tem-se aces 

so apenas a uma fração mínima' do vasto unli verso de pessoas que 

usam drogas e que, fora do mesmo con texto,,, outras observações p~ 

deriam ser realizadas. Diz Velho (1980, p~. 356-7): 
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••• "Pe.6quL~ei dultante mai.6 de lC.inc.o ano.6 a..e.gun.6 gltu
pO.6 de pe.6.6oa.6 que c.on.6umiam Jl:enutaltmente dltoqa.6. Qua 
.6e toda.6 u.6avam mac.onha, atguna~ c.oc.aina e uma nZtiáã 
minoltia expeltimentou, pOIt pelr..1.lO·do de tempo timitado, o 

. ác.ido. A.6 veze.6 pa.6.6 avam .6 ema:wta.6 .6 em utitizalt nenhu-
ma d e.6ta.6 .6 ub.6 tâ.nc..la.6, ou po Ir.. «?.6 c.a.6.6 e z , o 11. opçã.o • Nu n 
c.a vi ninguém Itotalr.. peto c.ftã.o ,.e.6 pumalt, ou tOltnalt-.6 e
viotento pOIt nã.o teJt. ac.e.6.6O a cii'Jtoga de.6ejada. Nenhuma 
pe.6.6oa 60i inteltnada em c.tZnic.~ .11. hO.6pitat p.6iquiã.-
tltic.o. VãlLia.6 6aziam anã.l!.i.6e. iNinguém matou .6eu c.ôn
juge, nem e.6panc.ava 0.6 6itho.6. "T,..®do.6 tinha atquma ha
bilitaçã.o, .6e nã.o uma pltOni.6.6li.{l) J.tte.qulalt '.0 Ve um mo 
do gelr..ll;l, valoltizavam o lazeJL, IlJtempo livlte palta at"I 
vidade.6 que c.o n.6idetr..a.6.6 em gltat..ii.{6.ic.ante.6 c.omo ouvilt mü .. . t . 1- b- -./)..(.c.a, ..(.It a plLa.-<.a, e.6 aJr.. c.om 0.6 !~m.{.go.6 e_am em, em 
mu.ito.6 c.a.6o.6, 6umalt mac.onha. lUn2J eltam .6otteilto.6, mo
Itando c.om 0.6 pai..6, .6 o zinho.6, o/U(c.om amigo.6 o OutltO.6 e
Itam c.a.6ado.6, .6endo que de.6te.6, tlã.lLio.6 c.om 6ilho.6. E.6-
te.6 paltec.iam .6elt .6audâ.vei.6 e bC!2.m di.6po,f,tO.6, nã.o aplte
.6 entando nada no .6eu de.6 envolv.ii.mento que indic.M.6 e .6 e 
quela.6 6Z.6ic.a.6 ou p.6ic.olõgic.tU pltovinda..6 do 11..60 deMO 
g46 pOIt .6eu.6 pai.6". \ 

Como se pode ver, a abordagem dle Velho pretende dis

mistificar a questão do uso da droga com.©algo estritamente pa

tol5gicoo Ele demonstra acreditar na exist~ncia de um consumo 

de drogas patológico e de outro não patoRógico, isto é, comum , 

natural no contexto social. 

Entretanto, nao é so a partir d~antropologia que se 

tem acesso a esta informação o Hui tos auwores clínicos parecem 

concordar com Gilberto Velho, quando se ~reocupam com a questão 

da diferenciação entre usuários e dependemtes de drogas, ou sim 

plesmente quando mencionam algum consumo de tóxitos, realizado 

de forma natural. 

Car1ini (1980), Professor ·1'itulcar de Psicobiolo~ia da. ,"! 

Escola Paulista de Medicina, fala do atuaill uso social da macoO-

nha na Grécia. Da mesma maneira como Ve']]lO, conta que não ob

servou nenhum comportamento anorma] ou amttii-social após o consu 
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mo desta droga, a nao ser, uma diminuiç~m da conversaçao, do di 

ilogo entre as pessoas, i medida em que o efeito la passando. 

Segundo es te autor, esta observação vem d!e encontro ao que já 

se sabe há muito tempo: dependendo da cultura e dos hábitos 

sociais, o uso de droga pode constituir ulm costume aceitável. 

Theodor Salomão Lowenkron (197'7), Professor do Inst! 

tituto de Psiquiatria da Universidade Fcdleral do Rio de Janeiro, 

considera que o conceito ~e uso abusivo dIe drogas tem uma cono

tação social. Admite que o que ~ considerado abuso varia muito 

de cultura para cultura, de cpoca para Ep1oca, mesmo em se tra

tando de uma mesma civilização. 

Como ji foi dito no item 1.3.1"Versiani (1980), Pro

fessor Adjunto da Faculdade de Medicil1a dJa'TJniversi~ade Federal 

do Rio de Janeiro, admite a exist6ncia de pessoas que usam dro

gas como a cocaina e nao se tornam dependtentes. Considera que 

nestes-casos o consumo ~ feito em função ctle uma finalidade hedo 

nista, ou de um modismo, de um hábito do ~rupo social. 

Claude Olievenstein (1983), psi(canalista franc~s c di 

retor do Hospital Marmottan - Paris, distiingue os usuários de 

drogas, se j am elas fortes ou fracas, dos ttoxicômanos. Cons idera 

que os primeiros dependem de um questionamnento social, ao passo 

que os toxicômanos são doentes em estado (~e sofrimento e, por 

força disto, necessitam de uma intcrvençã,o terapêutica específi 

ca. 

Jean Bergerct (1983), diretor do Centro Nacional das 

ToxicomanL·.s - França, também se preocupal ·com a distinção entre 
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toxicômanos e usuários de drogas. Considera que é muito comum 

se observar a opinião pública rotulando de "toxicômano" um mero 

usuário de drogas. Admite que esta rotulação pode ter conse~ê~ 

cias danosas na medida em que encerra individuos num circulo on 

de at~ então não haviam de fa~o ingressado. 

Brian MacMahon é Thomas F. Pugh (1.975) definem a e-

pidemiologia como o estudo da distribuição da enfermidade 
! 

e 

dos determinantes desta distribuição. Como coloca Theodor SaIo 

mao Lowenkron (1977), esta definição considera o significado e

timológico cict palavra (ciência dos fatores que exercem seus e

fei tos sobre o povo) e ainda discrimina as duas áreas princip:üs 

desta disciplina: 

1. A Epidemiologia Descritiva, que estuda a distribui 

ção da enfermidade em termos de idade, sexo, raça., 

geografia, etc; e 

2. A Epidemiologia Analítica,. que se preocupa com a 

compre ensão da dis tri bui ção ·da doença. Para tal, pr~ 

'cura interpretar os -possívcisfatores determinan

tes desta distribuição. 

Via de regra, a epidemiologia constitui a disciplina 

básica de qualquer ciência preventiva (medicina preventiva, ps! 

quiatria preventtva, etc). Encontra-se, entretanto, em fase em 

brionária.Sobre isto, Lowenkron (1977) coloca que, embora cs-
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tudos indiretos derivados de estatísticas hospitalares sejam co 

nhecidos desde o século passado, foi somrente a partir de aproxi 

madamente duas décarlas que a investi~ação no campo da saúde me~ 

tal se desenvolveu. Segundo este autor. isto ocorreu quando foi 

dada ênfase ã aplicação de questionários como instrumentos de 

investigação de grupos populacionais. 

A epidemiologia, disciplina qu-antitativa, baseia sua 

técnica em medidas de proporções, as quaii_s expressam a ocorren

cia de casos em uma população e em tempo determinados. Tais 

medidas podem servir a estudos longitudinlais ou transversais. A 

PQrcentagem tem sido a medida. mais comUl:1l.E":;nte utilizada} 

No Brasil, as publicações sobr€~ a epidemiologia do 

uso de drogas sao escassas. A maior parte dos trabalhos aborda 

o· tema apenas teoricamente, ou através d8 relatos de poucos ca

sos clínicos, os quais não chegam a consttituir uma amostra re--

presentativa da população de usuãrios de drogas. 

Antonio Carlos Zanini e ValentEn Gentil Filho (1973), 

asseguram ser extremamente difícil estiooar o número de adeptos 

ã subst~ncias psicoativas, o tipo de pTefl~rência e qual a perc~ 

tagem de individuas dependentes. Considre~am que a falta de da

dos reais permite uma larga exploração pmilítica cujas consequê~ 

cias são impossíveis de serem aquilatadas;. Contudo, acreditam 

na possibilidade de um aumento Drogressiwo no consumo ele subs--

tâncias psico-ativas, durante os últimos anos. 

Admitem ainda Zanini e Gentil Wilho (1973), que a de-

pendência rle substãncias opiiceas prowav,elmente não assuma no 

Brasil as Tlesmas proporções alcançadas. lpor exernnl0, nos. EU!,. 
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Entretanto, acham, ainda assim, que deveriam ser constituídas ~ 

quipes multidisciplinares para o estudo do problema no meio bra 

sile iro . 

Carlos Edson Duarte (1973), também se refere a caren-

cia de investigações sobre o consumo de drogas no Brasil, ade

quadamente conduzidas. Mais especificamente, estudando a droga 

maconha, este autor admitiu que a refer~~a car~ncia nio permite 

avaliar com precisio a extensEi'o e a intemsidade do atual 

te tóxico, nem o seu impacto real sobre al sociedade. 

Um dos raros trabalhos com dado)-s estatJsticos sobre o 
, 

uso de drogas psico-ativas no Brasil, foiL fei to por Décio Par-

reiras, em 1962. Trata-se de um recensemmento de toxicômanos no 

Brasil, organizado para a Comiss~o Nacionlal de Fiscalização de 

Entorpecentes. Para Parreiras, so devem ser considerados depe~ 

dentes de droga aqueles indivíduos que Te~correm a assist~ncia 

médica, ambulatorial ou hospitalar. Bas~ado nesta hipótese, s~ 

licitou ü,formações a 187 instituições as;sistenciais· publicas 

e privadas, onde indivíduos dependentes dIe drogas estavam regi~ 

trados. A tabela 1 apresenta dados sobre; este estudo - preva

lência das toxicomanias por região geo~râifica. Constatou-se que 

a droga mais consumida foi o ~lcool (94,ffiO% do total de vicia-

dos), seguida pelos barbi túricos (2,70\), !pe1a maconha (1,20%) e 

pelas anfetaminas (1,0%).· A região geoRTIifica de maior incid~n 

cia de toxicomanias foi a Sul, com 5875 ceasos, seguida pela Ccn 

tro-Leste, com 2321 casos. 



TABELA 1· . 

PREVAI..tNCIA DAS TOXrmMANLA.S POR REGIÃO' GEOGRÁFICA - 1962 

REGrOES II POroLAÇro I ÁLWL I B~i I MAU2. I ~ffi I ~R II roCA II E~~ , TORrcos NHA TAMrNA FINA f NA 
I, . 

___ --'4; , 

ELIXI~ tjPIO i 

DARE PREPA I 
GORTrO _~J EJ 

11 11 o !ri r----,. ---'0 I ~ /ollol"---j 0----' 

569 II 30 I 29 II 8 II 0.,' I! I 2 I: 3 II O 
75 II 1 d 1 ','j O ! I 1! , O I t O II O O II 78 

J . ; ! ! I 1 1 1 

2.037 1I 188 43 I1 46 I. 1 1I 31 1 1 I 1 ri 1 j.12.321 

5.770 ! I 24 I i 40 I 38 I", 2 II O ! I 1 I \ O J ~ I 5.875 

NORTE 2.601.000 I 
NORDESTE 15.700.000 

CENTRO- 3.007.000 I OESTE" 

CENTRO- ·24.450.000 LESTE 

SUL 24.600.000 

o 12 

642 

I TOTAL Il70.358.000 l~ ~ ElI ___ ~2_J G QJ G ~ U ~ 
REG!ÔES: NORTE: Amazortãs e Parâ~ NbRbÉSTE: Matàrthao, Piauí, Ceará, Rio Grande db Norte, Paraíba, Pernamb~ 

co, Alagoas e Fernando de Noronha; CENTRO-oBSTE: Goiás e Mato Grosso; CENTRO-LESTE: Sergipe, B~ 
hia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro; SUL: são Pa~J.lo, Parâ..,1 á , Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 
FO~TE: BR~rL. ~linistério das Relações Exteriores. Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes. 

Recenseaw~nto de Toxicâm&iOS no Brasil, em 1962 I por DéCIO Parreiras. Rio de Janeiro, 1964. 

~ 
c..n 
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Talvane Marins de Moraes (1971), apresentou dados de 

um levantamento realizado no Pronto Socorro Psiquiátrico da Zo

na Sul do Hospital Pinel do Rio de Janeiro. Dentre 15000 regis

tros de atendimento, 76% correspondia a casos de esquizofrenia, 

neuroses, etc, ou seja, doenças mentais; 17,3% a casos de alcoo 

lismo;e6,7% a indivíduos dependentes de maconha~ estimulantes 

e outras drogas. Nesta amostra, 90% dos pacientes dependentes 

de tóxicos pertenciam às classes sociais aI tas c 73~ inclui2,;;;--

se na faixa etária de 18 a 30 anos. 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE (apud Lowenkron, 1977), coletou dados relativos i~ inter-

nações em hospitais psiquiátricos públicos e particulares duran 

te o período de 1963 a 1972. Parte deles estão na tabela 2, que 

especifica o número de internações por farmaco dependência em 

relação ao total das primeiras internações psiquiátricas. De a

cordo com esta tabela, embora os dependentes de drogas represen 

tem uma pequena proporção dos pacientes internados p~la primei

ra vez, a frequ~ncia de admissões hospitalares por depend~ncia 

de drogas tem aumentado, ao longo dos anos. A outra parte dos 

dados pode ser encontrada na tabela 3, onde há uma distribuição 

por nacionalidade e sexo dos pacientes internados pela primeira 

vez em hospitais psiquiátricos, por-farmaco dependência, del963 

a 1970. Nesta tabela pode-se constatar que o sexo masculino p~ 

domina sobre o feminino. 



TABELA 2 

NOMERO DE INTERNAÇOES POR FAR1vfAmI'EPEI\'DENCIA EM RELAÇÃO AO TOTAL 

DAS PRI~ffiIRAS INTERNAÇOES PSIQUIÁTRICAS 

~aaaa11967 fEJEJEJEJEJ 
11 I I·, r-l R 

1 69.513 'I! I. 81. 567 85.41311105.086 1110.26'7 I 137 .305 136.216 111.028 

I "I I 

I 448 li 578 i I 841 I 1.0861 1.188 I 1.295 1.618 I 1.496! 

LJLJU 1,,_ ~ ~ 

ruTAL INTERNAÇOES, 
48.484 152.37c i 

PSIQUIÁTRICAS 
I 
I 

INTERNAÇOES POR 188 268 
DROGAS 

roNfE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . .Anuário Estatístico do BrasiL 1965-1975 ~ 

~ 
-...J 
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1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

TABELA 3 

DISTRIBUIÇA0 POR NACIOXALIDADE E SEXO DOS PACIE~TES 

INTERNAIDS PELA PRP,1EIRA VEZ EM HOSPITAIS PSIÇUIÃ11UCOS 

POR FARl\f<\CDDEPENDENCIA - 1963 - 1970 

I SEXO IL. NACIONALIDADE 
Ir--

I ___ .--1 

~~QJL~ [F13jT~U I' BRASlt~\IIES'J6J,éilM lDT 

N '-I~_ ~ _\ 0 \ N l_~_ 
r-.---- .. - r--.---'O> ------ i---' ____ o ._-

. \ 

155 82,5 33 17,5 185 98,5 3 1,5 18 -, 

214 79,9 54 20,1 266 99,2 2 0,8 26 

352 78,6 96 71,4 437 97,5 11 2,5 44 

479 82,9 99 17,1 557 96,4 21 3,6 57 

690 82,1 151 17,9 828 98,5 13 1,5 84 

954 87,9 132 12,1 1078 99,2 8 0,8 108 

992 83,5 196 16,5 1175 98,8 13 1,2 118 

1169 90~25 126 09,75 1290 99,6 5 0,4 129 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário 

Estatístico do Brasil, 1965-1972. 
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Murad e colaboradores (apud Cabernite, 1977), aplica

ram em Belo Horizonte um questionário distribuido entre 1700 es 

tudantes e professores (1971-72) . Obtiveram os seguintes resu1 

tados: 

1. Quanto a ins tn~jão 

- Primária ------------------------- 1% 

- Secundária ----------------------- 43% 

- Universitária 56% 

2. Quanto a faixa etária 

- Abaixo de 20 anos ---------------- 29% 

- Entre 20 e 25 anos ---- ... _-----~----- 54% 

- Acima de 25 anos ----------------- 17% 

3. Quanto ao sexo 

(do total entrevistado) 

- Masculino ------------------------ 15% 

- Feminino ------------------------- 17% 

4. Quanto a droga preferida 

- Anfetaminas ---------------------- 37% 

- Maconha ------~------------------- 29% 

- Tranqui1izantes ------------------ 24% 

Barbitúricos --------------------- 8% 

Outras drogas -------------------- 2% 
(entre os últimos foram encontra-

dos dois casos de LSD-2S). 
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Catão e Fragoso (apud Lowenkron, 1977), realizaram u

ma pesquisa sobre o desempenho jurídico-policial da legislação 

sobre drogas vigente no Brasil em 1974. Foram estudados 105 pro 

cessos distribuídos entre 7 das 23 Varas Criminais. Estes cor-

respondiam a 12,5% dos processos dessa espécie instaurados no a 

no de 19.74, e os autores os consideravam representativos da ori 

entação predominante na Justiça em relação aos processos de dro 

gas. O perfil do réu processado era o seguinte: indivíduo do 

sexo masculino (96,2%), solteiro (89,5%). com idade entre 18 e 

25 anos (65,7%), instrução Drimária (57,3%), residente nos su

b~rbios do Grande Rio (53,4%), operirio (38,1%) ou desempregado 
\ 

(22,9%). Os autores consideram que tais dados caracterizam urna 

amostra muito específica que,provave1mente, não representa a p~ 

pu1ação dos usuirios de drogas do Rio de Janei ro. Admi tem tamO

-. o 

bém que estes achados confirmam que a repressao e as sançõ:~s le 

gals recaem predominantemente nos estratos sociais inferiores. 

No mesmo estudo a~ima referido, os processos por por-

te, uso ou tráfico eram, na maioria das vezes, devidos i maco-

nha (92,4%). A cocaína, a anfetamina e outras substâncias cor 

responderam respectivamente a 3,8%, 1,9%. e 1,9% dos processos. 

Os autores explicaram que a grande disponibilidade da maconhade 

\~rria do fato de ser planta de fácil obtenção, até mesmo de plantação ca-

seira, e de seu preço ser bem mais acessível que o de outras substân-

cias, para o consumidor de classe sócio-econômica inferior, o 

qual predominou na amos tra es tudada. Carttão e Fragoso acredi tam 

que a pequena parcela de casos de cocaina e de anfetamina expli 

cava-se pelo fato destas drogas, devido ao preço mais elevado, 

serem consumidas pelos indivíduos de clrusses sociais mais altas, 
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as quais seria~, segundo os autores, menos atingidas pela perse 

guição policial jurídica. 

Quanto as sentenças dos processos estudados, Catão e 

Fragoso constataram que, nos casos de uso de maconha, 57% dos 

indivíduos foram absolvidos. Esta porcentagem € considerada a! 

ta, sobretuno quando se leva em conta ~ue 96% dos processos fo-

ram decorrentes de flagrante delito e 9<2,4% se referiam a -reus 

plenamente responsáveis. Pensam os autores que os juízes ten-

dem a se afastar do que determina a lei vigente, pela severida-

de da mesma em relação aos jovens surpreendidos com pequena 

quantidade de maconha. Em 50,2% dos processos, as quaritidades 

de droga envolvidas eram mínimas. 

o Juizado de Menores da Comar~a do Rio de Janeiro (a-

pUd Cabernite, 1977), atrav€s de um grulBo ,de sociõlogos lidera

dos pelo Dr. Cavallieri (ex-Juiz de Men®res), realiiou uma pes-

quisa sobre a incidência de processos l:ii:gados a drogas. Foram 

examinados 11.123 processos de infração; (de menores de 1964 a 

1973 (10 anos). Os dados referente ao 'percentual da prevalên-

cia de toxicomania sobre o total encontram-se resumidos na tabe 

la 4. 



1964 __ 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

N9 

TABELA 

DE PROCESSOS 
EXAHINADOS 

1028 

1018 

807 

1169 

1189 

1120 

1089 

1175 

1166 

1362 

4 

~.; DA PREVALP.NCIA 
DE TOXICOMANIA 

7% 

6% 

7,5% 

7,5% 

6.0% 

4,0% 

12,5% 

15,3% 

13,4% 

10,1% 
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De acordo com a tabela 4, 1971 foi o ano de maior in

cidência de processos liRados a drogas (15,3% do total de pro-

cessas), enquanto que em 1969 constatou-se a menor incidência 

(4,0% do total dos processos). Além disso, de 1964 a 1968 a 
\ 

percentagem de processos de toxicomania variou entre 6,0% e7,5%. 

A partir de 1970, até 1973, esta variação ocorreu entre 10,1% e 

15,3%. Portanto, houve um aumento nos casos de droga, em re1a-

ção às demais infrações. 

Como ji foi dito, os dados da tabela 4, foram obtidos 

através de Cabernite (1977). Além disso, informam sobre a in--

cid6ncia de processos relacionado!: a drogas, apenas até o ano 
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de 1973. Recorrendo-se a fonte original, isto é, aos relatórios 

anuais do Juizado de Menores da Comarca do Rio de Janeiro, anos 

111 - 1974; IV - 1975, V - 1976, VI - 1977, VII - 1978, VIII-

1979, IX - 1980 e X - 1981, foi possível levantar a mesma inci

d~ncia, desde 1971 até 1981 (11 anos). Na tabela 5 hi um regi! 

tro de 14878 processos., com a discriminação do número e do per

centual de cada tipo de infração cometida por menores no perío

do menr.;OTI800 (1971-81). 

De acordo com a tabela 5, em todos os anos descritos 

(1971-1981), predominaram os processos de Crimes contra o Patri 

mônio, seguidos pelos processos de ~!jmes contra a Pes~oa. Em 

terceiro lugar, em alguns anos a maior freqU~ncia foi das infra 

çoes ligadas às Contravenções Penais (1974, 1975, 1976, 1979, 

1980 e 1981). Entretanto, em outros anos predominaram os deli

tos relacionados a Entorpecente~ (1971, 1972 e 1978). 

Conforme poderi ser melhor observado no grifico 1, o 

percentual mais elevado de processos de entorpecentes ocorreu no 

ano de 1971 (16%), sendo seguido pelo do ano de 1972 (13%) e p~ 

los dos anos de 1974 e 1978 (12%). A moda se deu em torno do 

percentual de 9, encontrado em 4 anos (1976, 1977, 1979 e 1980). 

Para concluir este item restaria falar das estatÍsti 

cas do Serviço de Liberdade Assistida (SLA) do Juizado de Meno

res da Comarca do Rio de Janeiro. Nelas encontram-se referi--·

dos dados ji mencionados - casos de menores portadores de pro-

cessas relacionados a entorpecentes. Entretanto, apresentam ta~ 

b~m, informações in~ditas até entio - sobre menores envolvidos 

com drogas, mas que não foram encBrrinhados ao Juizado por pro-
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cesso, e sim, por iniciativa da família. Como o capítulo 3 ver 

sará sobre o SLA, optou-se por omitir tais dados deste item, e 

por concluir este levantamento epidemiológico no referido capí

tulo. 



TABBt..A. .5 

INFRAÇOES COMETlnAS POR MENnRES NO PERrOno DE 1971 A 1981 
~-

I I~FR.<\ÇOES lr-1971J[-1912J[1-i7U3U~I[~i-9-7--4~1I-i9~75~l[--197--6]1 197 7 1[19·7 8 1[T9.79 11 1 98 O li 1 981 f 

I 10QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0QJ0~ 
CO~TR·WE\ÇOES I fl3sl rrnl ri24l f12íl114S !! 11 \ ! fla7l! 13\ I [l46l1iãil filllliãil fJTzl fõ9il flí9l flõ\l íi35i Illil fl7il fllil iZÕÕl112\ 

~~O~~·TRA II 206 i 118\ 11165 1115\ 11 246 1118\ 1I 227 II 15\ I1 260 1118\ 11 225 1116\ 11 215 1115\ 11155 1114\ 11 159 1114\ 11192 1112\ 11 216 1113\ 

CRr.·~ m~:TP A. 5181[44\ I 524 49\ 11718 II 52\ II 767 11 53\ 1I 631 II 56\ 1I 651 11 61\ II 64 2 11 61\ 11 676 I' 59\ II 716 1I 61\ 11 960 1I 631 11106911 631 O PATRD():iIO 

CRr':i:S (X):\TRA 
os CJSTl}\!ES 112 10\ 93 09\ J 102 08\ 84 06\' 75 l OS\ I1 46' 03\ I! 67 1105\ 11 43 11 04\ I1 43 11 04\ II 62 II 04\ 11 54 1I 03\ 

E\TORPECE.\TES 

A:~TIGQ5 13 011 21 02\ 13 011 15 OH 16 OH 06.011 17 ~ I 12 II 01\ II 16 II 01\ I1 17 II 01111 19 II 011 DI\'ERSOS 
TOTAL 11751 100\ 1071. 100\ 11362 100\ 1476! 100\ 1450 100\ 13911 100\ 1388 100\ 

L-.-...l _ 

~ - ~~ero de processos 

.1 - Percentual aproximado de cada tipo de infração. em c:lcla' :mo 
'. 

FCM'E· BRASIL .. Trib..mal de Justiça do 'Estado do Rio de Ja'1eiro. Juizado de Menotes. Relatórios anuais. AnOS! Ilr-1974, IV-1975; V-1976; VI-1977; . . . . 

VIl-1978; VIII-1979; IX-lS80 e X-1981. 
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1.3.3.4 - A abordagemjurfdica 

Para ilustrar esta abordagem pretende-se discutir su

mariamenteduas questões: 

1 - sobre a liberação legal da maconha; e 

2 - sobre a lei anti tóxicos. 

Esta questão tem sido bastante discutida. Nesta discus 

sao, muitos argumentos sao levantados no sentido de defender es 

ta idéia, ou com a intenção 'de atacá-la. Dentre estes, preten

de-se destacar quatro, dos quais dois são contra e dois são fa

voráveis a liberação da cannabis. 

Um dos argumentos usados para justificar a manutenção 

da proibição legal da maconha já foi mencionado no item 1.3.3.3 

- A abordagem da psiquiatria clfnica. Refere-se a idéia de que 

as drogas possam ser responsáveis por comportamentos anormais e 

anti-sociais. Neste sentido, a maconha não deveria ser libera

da, posto que, se tal ocorres~e, a probabilidade de consumo des 

ta droga aumentaria, o que redundaria, por sua vez, num aumento 

do fndice de delinquência. 

Entretanto, conforme já foi dito, Márcio Versiani 

(1980) admite que o tóxico tenha o seu panel etiol6gico, mas 

nao em todas as situações, e nem tão pouco seria a finica causa. 

Portanto, a validade deste argumento nao é negada, muito embora 

seja restringida. Dito de outra maLcira, ê provávcl que a maco-



48. 

nha tenha algum panel facilitador na liberação dos impulsos des 

trutivos, entretanto, outros fatores também atuariam nesta fa-

cilitação. Além disso, não seria sempre que a droga em questão 

teria a tal açao facilitadora da destrutividade. 

Outro argumento também usado para atacar a idéia dall 

beração legal da maconha refere-se ao chamado risco da escalada, 

já mencionado no i tem 1.3.1.3 - A distinção entre drogas pesa

das e leves. Este risco consiste na possibilidade do indivíduo 

começar seu consumo de drogas à partir da maconha e progredir 

para t6xicos mais pesados, tornando-se um grave toxic6mano. Há 

quem ache que a proibição legal da maconha constitua u~a impor-

tante medida preventiva, na. medida em que dificul taria o consu-

mo desta droga e, com isto, diminuiria a possibilidade da esca-

lada. 

Contudo, os achados científicos nao parecem confirmar 

este argumento. Em primeiro lugar, como já foi dito, muitos au 

tores e inclusive a OMS admitem que o fen6meno da toxicomania 

não depende apenas da ação farmacolôgica. Outros fatores como 

o organismo, a personalida~e e o contexto social também interfe 

rem na determinação deste fen6meno. Em segundo lugar, já foi 

destacada a existência de estatísticas que demonstram que o ris 
ti' 

co da escalada e, em nfimeros absolutos, bastante reduzido - vi-

de itens 1.3.1.3 - A distinção entre drogas pesadas e leves e 

1.3.3.1 - A abordagem da psiquiatria clínica. 

Um argumento muito usado para defender a liberação da 

maconha, consiste em comparar esta droga com o álcool e com o fu 

mo. Assim muitos questionam: Porque proibir a maconha se o ál-
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cool eo fumo nao sao proibidos e ainda têm efeitos mais prejudi-

ciais? 

Segundo Carlini (1980) ainda nao existem estudos cien 

tificos que permitam atestar a validade deste argumento, isto é, 

ainda não se tem evidências de que a maconha seja menos ou mais 

tóxica que o álcool e o fumo. 

No caso do fumo, C;ulini (1980) destaca seu efeitopre 

judicial sobre o aparelho circulatório, bem corno sua ação cance 

rígena sobre as células do pulmão. Quanto a maconha, ele consi 

dera que ainda não se pode afirmar que ela possa produzir can-
. \ 

cer, entretanto, aponta alguns estudos básicos que demonstraram 

que a fumaça desta planta em animais, ou em cul turas de fibro-

blastos de pulmão humano, tem urna capacidade igualou mesmo su

perior ao fumo para produzir alterações mitóticas nas células e 

piteliais do pulmão. Segundo este autor, este fato não ê de se 

surpreender, dado que as folhas de maconha são também recober 

tas, corno as de tabaco, por urna camada de cera protetora, onde 

são encontrados alcatrões e outras substâncias de ação cancerí-

gena. 

Quanto ao álcool, Carlini (1980) chama atenção para o 

fato dele ser um produto consumido diariamente e em níveis mui-

to elevados, o que não ocorre com a maconha. Segundo este au--

tor, 50 se poderá considera-lo mais delet~rio que a cannabis,a

penas quando for possível observar os efeitos desta última,in

gerida nas mesmas proporções do primeiro. 

Outro argumento tamhélTl usado para defender a libe~a

çao da maconha considera que as leis só deveriam se preocur·lrcm 
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proibir aquelas açoes danosas ou prejudiciais a terceiros. Nes

te posicionamento, a liberdade do indivíduo nara se auto atacar 

é defendida. Todos teriam direi to a esta liberdade, desde que 

não invadissem a liberdade alheia. Além disso, aqueles partidá 

rios deste pensamento pretendem questionar o autoritarismo do 

E5tado de julgar o que seja ou não perigoso para o indivíduo e 

para a sociedade, de uma forma subjetiva, isto é, independente

mente dos dados objetivos fornecidos peJa ne~(plisa científicR. 

Carlini (1980), também considera que a discussão so-

·bre a liberação da maconha tem se fundamentado em aspectos -so-

cio-político-econômicos, e nao em razões científicas. I Segundo 

este autor, o problema social~ politico e econômico representa

do pela cannabis é de tal ordem, que a parte científica permane 

ce obscurecida. Neste sentido, a liberação da droga é defendi-

da ou atacada de acordo com o interesse político-econômico. Pa-

ra justificar esta afirmacão, apresenta as seguintes considera-

çoes: 

1. A venda de sementes de maconha fazem parte do co-

mércio de alguns países da Euroua. 

2. Na Colômbia, cujo governo acaba de oficializar o 

comércio da planta para o exterior, cerca de 

200.000 pessoas vivem legalmente desta atividade. 

3: Nos EUA, o comércio ilícito da maconha atingiu a 

cifra de 3-4 bilhões de d6lares anualmente. 

4. O presidente Cartcr, em 1977, aboliu nos EUA as san 

ções criminais por posse de pequenas quantidades de 

maconha para uso pessoal. Esta atitude teve por fi 

; 



51. 

nalidade cumprir a uma promessa de sua campanha e

leitoral. Portanto, a maconha serviu até como ban 

deira de plataforma política: "vote em mim e a can 

nabis sera liberada!" 

Existem ainda muitos outros ar~umentos, que nao serao 

apresentados, porque esta não é uma dissertação que trate espe-

"f" t..l - A -" d 1·· - -C1 lcamen_e (-,esta questao. __ consequencla esta _lmltaçao sera 

a impossibilidade de se fechar ou concluir tal questão, com um 

parecer favorivel ou não a liberação legal da maconha. Como 

proposta sugere-se que sejam criadas equipes' multidisciplinares, 
! 

com a finalidade de discutir esta questão, considerando não ape 

nas os interesses político-econ6micos (ji que constituem reali

dades), mas também os achados científicos. 

A lei anti-tóxicos: 

referente ao tratamento e a recuperação dos (~ependentes de 

d.rogas. 

Jorge Adelino Rodrigues da Silva (1980), realizou uma 

anilise crítica da lei 6368, de 21 de outubro de 1976, no que 

concerne ao capítulo referente ao tratamento e a recuperaçao de 

dependentes psíquicos e/ou físicos (artigos 8, 9, 10 e 11). Na 

opinião do autor, esta lei persiste, em muitos pontos, como urna 

entidade ideal, sem eco na realidade pragmitica, isto é, sem 

que muitas de suas determinações sejam atendidas, por falta de 

infra-estrutura. 
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Por exemplo, o artigo 22, parágrafo 5 da lei, preve a 

obrigatoriedade do juiz encaminhar para exame de dependência to 

do acusado que se declarar dependente. O manicômio Judiciário 

Heitor Carrilho é o órgão público mais acionado no Rio de Janei 

ro para tais exames. Entretanto, Silva (1980) considera quee~ 

te órgão encontra-se congestionado, não comportando as demandas 

solicitadas, principalmente dentro do reduzido prazo para entre 

ga do laudo pericial. 

O artigo 9 (apud Silva, 1980, p. 374) coloca: 

... "A~ ~ede~ do~ ~e~viço~ de ~a~de do~ E~tadd~, Te~~i 
tã~io~ e Vi~t~ito Fede4at eonta~ão, ~emp4e que neee~~ 
hã.~io e pO~hXvet, eom e~tabeteeimentob p4Õp4io~ pa4a 
t~atamento do~ dependente~ de ~ub~taneia~ a que ~e 4e 
6 e~e a p~e~ ente lei". 

No seu parágrafo 1 9 , estatui: 

... "Enquanto não ~e e~ia4em o~ e~tabeteeimento~ ~e6e
~ido~ ne~te a~tigo, ~e4ão adaptada~, na 4ede jã. exi~
tente, unidade~ pa~a aqueta. 6inatidad e 11 • 

. E o parágrafo 2 diz: 

: .. "0 Mini~t~4io de P~evid~neia e A~~i~t~nela Soeiat 
p~ovideneia~ã. no ~entido de que a~ no~ma~ p~evi~ta~ 
ne~te a4tigo e ~eu pa~~9na6o p~imei~o ~eiam tamb~m ob 
he~vada~ peta .6ua nede de ~e/tviço~ de ~aude" 

Em primeiro lugar, até o oresente momento nao é do co 

nhecimento do autor que exista algum estabelecimento próprio p~ 

ra o tratamento de viciados. Em s.~gundo lugar, ele coloca que 

os hospitais psiquiátricos público; não dispoem de programas es 
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pecíficos para o atendimento destes indivíduos. Em terceiro lu

gar, destaca que o INAMPS também não dispõe de hospitais psi-

quiátricos próprios. Por fim, o principal ponto apregoado pelo 

artigo refere-se ao tratamento dos dependentes de drogas e, de 

acordo com Silva (1980), o índice de reinternação destas pes-

soas é b.astante aI to, mostrando o insucesso na recuperação de~ 

ses pacientes. Concluindo, este autor cons idera que o artigo 9 

nao encontra eco para sua aplicação, exceto na irea penal, po

rém de forma ainda precária. 

diz: 

o parágrafo 1 9 do artigo 10 (apud Silva, 1980, p. 375) 

••• "Quando .6e. ve.J1..-i..6-i..ca a de..6ne.ce..6.6-i..dade. de. -i..nte.Jr.naç.ã.o, 
a de.pl?ndente. .6 e.Jr.â. .6ubme.:t-i..do a tJr.atame.nto e.m Jr.e.g-i..me. e.x 
tna - ho.6 p-i..t lLf. a.Jr., co m a.6.6;'!:' tê-n. c-i..a. de. .6 e.JLV-i..ç.O .6 o c-i..a.l com 
pe.te.nte." • 

Segundo Silva (1980), o atendimento ambulatorial dos 

serviços sociais tem sido precário e as vezes inexistente, devi 

do a grande quantidade de pacientes dependentes e familiares .. 

o Serviço de Liberdade Assistida do Juizado de Meno--

res da Comarca do Rio de Janeiro tem conseguido prestar alguma 

assistência extra-hospitalar, muito embora também de forma pre

cária. Conta com uma equipe inter-disciplinar constituída pre

dominantemente por psicólogos. Entretanto, o fato de serem co

laboradores, sem vínculo empregatício e sem qualquer remunera--

çao, impede o crescimento do serviço, no sentido de atender me

lhor um número maior de menores drogadictos. Maiores detalhes so 

bre o SLA serão apresentados no capítulo 3. 
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o artigo 11 (apud Silva, 1980, p. 376), coloca: 

.••• "Ao dependente que, em Itazã.o da pltát..i.c.a de qualque.lt 
..i.n6ltação penal, nolt ..i.mpo~ta pena plt..i.vat..i.va de l..i.beltda 
de ou med..i.da de ~equltança detent..i.va ~eltã. d..i.~pen~ado -
tltatamento em ambulat51t..i.o ..i.nteltno do ~..i.~tema peniten
c...i.ã.It..i.o onde e~t..i.veJt c.umplt..i.ndo a ~ançã.o Jte~pec.t..i.vat'. 

Silva (1980), coloca que em função deste artigo, fo-

cr; ar!('\c amb" 1 "'to-"'; os nc; nl1; ~1-,..; r('\c Pffi todas ..r- - v.,J ~I ...... \Ao ... ~ .1" -' ..... "1. .......... lL.4 '""' ........ -_.." -. as unidades pri 

sionais e peni tenciárias, além da possibil idad·e existente de en 

caminhamento dos apenados, ao hospitais do próprio sistema. En

tretanto, considera que dificuldades de natureza variada comp1i 
\ 

cam a efici~ncia do atendimento. Conturlo, o autor frisa que, a 

pesar das limitações, o setor penal foi o único que se mobili

zou para ~entar atender as exig~ncias legais. 

Concluindo, Silva (1980), considera que é inegável a 

dificuldade de cumprir a lei 6368, no que se refere ao tratamen 

to de toxic6manos. Para explicar esta situação propõe tr~s hi

póteses: 

1. ou a lei se ressente de uma certa falta de defini-

ção quanto aos meios para que se efetivem as reco-

mendações que encerra; 

2. ou as autoridades não dispõem dos meios e vias de 

execuçao para o atendimento dessas recomendações; e 

3. ou talvez ainda não se tenha atingido um estágio de 

dificuldade que justificasse qualquer nova medida 

acessória. 
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Entretanto, este autor reconhece que apesar de tudo, a lei 6368 

tem um espírito inovador, constituindo um avanço em relação as 

disposições legais anteriores. Além disso, coloca que a revi-

são da literatura especializada mostra que limitações desta na

tureza ocorrem também em outros países do mundo. 

1.3.4 - O Estudo das Toxicomanias sob o Prlsma do Contexto So-

cial do J?Jogadjcto. 

Segundo Versiani (1980), o estudo das toxicomanias ao 
t 

nível sócio-cul tural, preocupa-se com os fatos sociais, cul tu

rais e econ6micos relacionados com o padrão de uso de drogas nu 

ma determinada população. 

Muitos autores têm admitido a relação do contexto soci

al com o fen6meno da drogadicç~o. Por exemplo, o relatório Pel

letier (apud Bergeret, 1983), sobre um estudo de drogas, realiza-

do em Paris, províncias e estrangeiro, em 1979, colocou que a 

globalidade do fen6meno estudado é entendido como o encontro en 

tre um indivíduo e um produto; num determinado contexto. A OMS 

parece concordar com este ponto de vista - vide item 1.2.3.1 -

A abordagem da psiquiatria clínica. 

Outros autores se referem especificamente a relação 

do contexto social alienador e a drogadicção. O tipo de relação 

descrita varia de acordo com o autor. Em alguns momentos o co~ 

texto é colocado como fator etiológico, ou como fator desenca-

deante, ou apenas como estarido relacionado com a proliferaçi o 
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das toxicomanias. Todos os autores que serao apresentados a s~ 

guir tomam por base o sistema econômico capitalista. Por isso , 

antes de tratar dessa questio da relação do contexto social a

lienador com a drogadicçio, pretende-se estudar isoladamente o 

problema da alienação produzida pelo sistema capitalista, e suas 

influências na determinação do que Erich Fromm (1967) chama de 

caráter social, para se referir ao núcleo da estrutura do carã-

ter compartilhado pela maioria dos indivíduos da mesma cultu-

ra. Deve-se contudo frisar que esta escolha nelo caDitalismo 

nao significa que os demais sistemas econômicos não produzam a

lienação, nem tão pouco pressupoe que a alienação sejala única 

característica do capitalismo. 

1.3.4.1 - A estrutura do capitalismo e o caráter do homem nos se 

culos XVII,_>;yIJI, XIX e XX 

No mundo ocidental, o canitalismo tem sido o sistema 

econômico predominante desde os séculos XVII e XVIII. Fromm 

(1967), considera que apesar das grandes modificações deste sis 

tema ao longo dos anos, existem certas características que per

maneceram inalteradas através de toda a sua história. Assim, de~ 

taca quatro características: 

1. a existência de homens político e juridicamente li 

vres; 

2. o fato dos homens livres (operários e empregados em 

geral), mediante um contrato, venderem o seu traba 

lho ao proprietário do capital no mercado de traba 
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lho; 

3. a existência do mercado de bens como mecanismo de

terminante dos preços e regulador da alteração na 

produção social; e 

4. o princípio que cada indivíduo atua com o objetivo 

de conseguir uma utilidade para si mesmo, supondo

se contudo que, por causa da ação competitiva de 

muitos, resulte a maior vantagem possível para to-

dos. 

Quanto aos aspectos específicos que caracter~zam o ca 

pita1ismo dos séculos XVII e XVIII, Erich Fromm (1967), destaca 

dois = 

1. a técnica e a indústria estavam em seus primórdios 

em comparaçao com o desenvolvimento que alcançaram 

nos séculos XIX e XX; e 

2. as práticas e idéias da cultura medieval continua

vam exercendo considerável influência sobre as prá 

ticas econômicas daquela época. 

Segundo este autor, a ideologia tradicionalista enfa

tizava a importância da preservação do equilíbrio social atra-

vés do respeito ao ser humano. A sociedade e a economia existi 

am para o homem e não o homem para elas. Para exemplificar, ele 

cita o ceticismo existente naquela época em relação as máquinas 

novas. As pessoas temiam que tais máquinas pudessem substituir 

a mão de obra humana, ocasionando desemprego. Outro exemplo c.,i 

tado se refere ao fato de se considerar anti-cristão e anti-éti 
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co que um comerciante fosse ganancioso ao tentar atrair para si 

fregueses alheios, atrav~s da reduçio do preço das mercadorias, 

ou de qualquer outro atrativo. 

No s~culo XIX, Fromm (1967) considera que a atitude 

tradicionalista de respeito ao princípio de solidariedade huma-

na modificou-se. Segundo ele, gradativamente o homem foi dei-

xando de ocupar o centro do sistema econômico cedendo esta posi 

çao para a produção, e a finalidade principal passou a ser o a-

cúmulo de capital, o crescimento industrial, o amnento da produ 

ção, não importando o bem estar humano. Este autor coloca que 
~... . o lema do empregador passou a consistir em explorar o maXlmo pos 

sível a mão-de-obra do trabalhador a fim de obter o miximo lu-

cro. Ainda que nio quisesse, ele deveria obedecer a super-exi~ 

gência social, ampliando cada vez mais seu negócio. Em síntese, 

conclui Frornrn que todos passaram a buscar mais fregueses, procu 

rando vender mais barato que os seus competidores; e que esta lu 

ta da competição entre iguais tornou-se tão impiedosa e ilimita 

da quanto a exploração dos trabalhadores. 

Fromm (1967), admite que a competição que caracteriza 

va o funcionamento econômico do mercado, tornou-se bastante a

centuada, especialmente a partir da segunda metade do s~culo 

XIX. Tal atitude constituía justamente o oposto daquela carac

terística da época feudal, segundo a qual cada um tinha na or-

dem social o seu lugar tradicional, com o qual devia contentar

se. Segundo o autor, produziu-se, em oposição a estabilidade so 

cial do feudalismo, uma mobilidade social, na qual todos luta

vam por conquistar os melhores lugares, embora fossem poucos os 

escolhidos para ocupi-los. 

Fromm (1967), destaca a importância de se abordar a 
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questão do mercado moderno como mecanismo central da distribui

ção da produção social, uma vez que tal mercado é a base da for 

mação das relações humanas da sociedade capitalista. Segundo e~ 

te autor, se a riqueza da sociedade correspondesse às necessida 

des reais de todos os indivíduos, sua distribuição não consti

tuiria ·nenhum problema. Entretanto, com a exceção das socieda 

des primitivas, esta condição nunca ocorreu na hist6ria da huma 

niuade. As necessidades sempre foram maiores que o produto 50-

cial ,e, consequentemente, também sempre houve a·necessidade de 

regulamentar a maneira de distribui-lo. Nas sociedades mais 

avançadas do passado tal regulamentação era efetuada afravés da 

força (tradição social e religiosa). As classes mais poderosas 

se apropriavam da maior parte do produto e realizavam os traba

lhos menos árduos. No mercado moderno a regulamentação é auto

mática e nao necessita de força. Esta ausência da força é mais 

aparente que real. Na verdade o trabalhador não tem opção: ou 

aceita a exploração do sistema; ou não aceita, permanecendo de 

sempregado e ameaçado de não sobreviver. Portanto, conclui o 

mesmo autor que a liberdade do indivíduo é ilus6ria. 

Uma outra característica do modo de produção capita-

lista tambem destacada por Fromm (1967), é o fato da finalidade 

de toda atividade econ6mica visar o lucro. O custo da produção 

não pode exceder o valor do produto vendável a fim de que se po~ 

sa acumular capital para desenvolver e aumentar a produção. Por 

um lado, este autor chama atenção para o fato da motivação para 

a produção não ser a utilidade social, nem a satisfação produzi 

da pelo trabalho, mas o lucro do investimento. Por outro lado, 

destaca a questão da distribuição de renda no capitalismo !.e ca 
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racterizar pela falta de proporçao equilibrada entre o traba-

lho e a sua remuneração. Neste sentido, conclui que a funçãoh~ 

mana essencial da troca de esforço por dinheiro encontra-se de-

teriorada. Do ponto de vista do empre~ador, dono do ~apital, e 

le pode nem sequer trabalhar e ainda assim ganhar dinheiro. Nes 

te caso,· dinheiro ~ trocado por mais dinheiro. Tal lucro decor 

re da associação do capital do empregador com o trabalho dos em 

pregados. Do ponto de vista 

ra haver lucro ~ preciso que o valor correto do seu trabalho nao 

seja respeitado; ~ preciso que o produto vendivel exceda o cus 

to da produção. A consequência disto ~ a desvalorizaç~o do tra 

balho, dos esforços e habilidades do homem. 

A existência humana se faz representar materialistica 

mente a partir do produto do trabalho. - -A remuneraçao e a expre~ 

sao materialista do reconhecimento social do produto e, portan

to. da pr6pria existência do trabalhador. Neste sentido, a ou

tra consequência do desrespeito do valor do trabalho'~ o desco

nhecimento ou desqualificação da existência humana. 

Segundo Fromm (1967), enquanto o ganho for limitadope 

10 esforço, o desejo tamb~m o estaria Neste sentido, coloca 

que se a renda não f proporcional ao esforço, não existirão li

mites para os desejos, pois sua satisfação dependeri das opor-

tunidades oferecidas por determinadas situaç6es do mercado e 

não da pr6pria capacidade. Portanto, a terceira consequência re 

sultaria da seguinte mensagem social: Para ganhar dinheiro não 

~ preciso se esforçar; basta que se fique dependente da sorte, 

das boas cportunidades do mercado. A repercussão desta mensa

gem no individuo reforçaria a atividade fantasiosa; as pessoas 
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passariam a esperar o aparecimento da boa fada (por exemplo, ga 

nhar na loteria esportiva), de um provedor que satisfaça todas 

as necessidades. Tal mensaRem confirmaria a possibilidade de a 

tendimento a todos os desejos, em plena expressão onipotente. A 

lém disso, conduziria os indivíduos a uma busca de relacionamen 

tos dependentes ~omo a drogadicção, por exemplo), que, pelo te-

or fantasioso, levaria a um isolamento inevitável. 

Fromm (1967) considera que o caráter social da socie 

dade capitalista do século XIX possuia uma orientação acumulati 

va. O prazer consistia na acumulação de propriedades, indepen

dentemente da produção e da busca de lucros. Segundo ~le, este 

caráter anal constituiaumdos aspectos fundamentais das c1as-

ses média e alta do século XIX, enquanto que no século XX, a ma 

nia da propriedade se converteu no traço característico da clas 

se média-baixa, sendo muito mais frequente na Europa que nos 

Estados Unidos. Destaca ainda este autor, os asuectos positi-

vos e negativos desta orientação. Os primeiros seriàm: espíri

to prático, economia, solicitude, reserva, cautela, imperturba-. . 
lidade, ordem, método e lealdade. Os negativos seriam: falta 

de imaginação, mesquinhez, desconfiança, frieza, ansiedade, ob~ 

tinação, indolência, pedantismo, obsessão e desejo de posse. Se 

gundo o mesmo autor, nos séculos XVIII e XIX predominaram os as 

pectos positivos, enquanto que os negativos tiveram maior pre--

ponderincia'no século xx. 

Fromm (1967) explica como a quebra do princípio tra-

dicional de solidariedade humana conduziu a novas formas de ex-

ploração. Certas restrições sociajs controlavam a exploração 

feudal. O senhor podia exigir ser\iços de seus vassalos, no en 
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tanto, era obrigado pelo costume a proteg6-1os e a proporcionar

lhes, pelo menos, o estritamente necessário para que pudessem vi 

ver segundo o nível tradicional de vida. No s&cu10 XIX a expIo 

raçao tornou-se anônima. Como a mão de obra era comprada pelo 

preço justo do mercado, não havia uma obrigação por parte do em 

pregador al&m do pagamento do salário. Se milhares de trabalha 

dores ficavam sem trabalho, se estavam passando fome, isto não 

era culpa do empregador. Tal situação era percebida como canse 

qu~ncia do talento inferior do empregado, ou simn1esmente de 

uma lei social e natural que não podia ser modificada. 

\ 
Fromm (1967) considera que no século XX houveram modi 

ficações na exploração, e destaca uma: o capitalismo modernoe~ 

prega trabalho, portanto, a forma social e política mudou. No 

entanto, admite que, tanto neste século, quanto no anterior,per 

maneceu-se seguindo o princípio comum a todas as sociedades de 

classe~ o uso do homem pelo homem. Segundo e1e,tal princípio 

refere-se ao fato de um homem servir a outro para firis que nao 

são próprios, mas sim, os do empregador. Neste sentido,o homem 

deixa de ter um fim em si, tornando-se um meio para os interes-

ses econômicos de outro homem, ou de si mesmo, ou de um gigante 

impessoal - a máquina econômica. 

Uma das consequ~ncias disto é o fato do compromisso 

com o trabalho ser uma obrigação imposta pelo empregador. Se a 

remuneração fosse compatível com o esforço, as relações de tra

balho representariam, por um lado, uma afirmação pessoal da pr~ 

pria potência e, por outro lado, uma maneira de trocar afeto. 

Neste caso não existiriam razões rara obrigar o empregado a tr! 

balhar; a obrigação partiria dele próprio uma vez que seria do 
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seu próprio interesse desenvolver suas potencialidades e parti

cipar de um clima emocional de cooperação e reciprocidade, onde 

todos trariam algo próprio para trocar com os demais. Por baixo 

desta troca de ações produtivas existiriam as trocas emocionais. 

Entretanto, a realidade é que a remuneração não é compatível com 

o esforço. E provivel que isto constitua um dos fatores que im 

pedem a expressão da natureza humana. A inadequação das trocas 

leva ao isolamento, e a inexist~ncia da afirms(ão pessoal, da 

criatividade, conduz ao sentimento de não ser nada, de estar va 

zio. 

Na realidade social vigente o que existe são !tentati

vas de enganar o patrão através, por exemplo, d~ fal tas com fal 

sas justificativas, ou de roubi-Io, quer através de desfalques, 

quer através do enforcamento dos dias de trabalho que se situam 

entre um feriado e o fim de semana, etc. A finalidade de tais 

tentativas parece ser, retribuir o sentimento de estar enganado, 

de estar sendo roubado; é como se o desejo fosse colocar o pa

trão no lugar do empregado para fazê-lo sentir o que é ser eng~ 

nado, o que é ser roubado. Tudo isto se passa dentro de uma re 

lação simbiótica, na qual o empregado se ataca para atacar o pa 

trão. Como ji foi dito, seria do seu próprio interesse partici 

par de um trabalho produtivo em equipe, no entanto, ele se pri

va desta gratificação simplesmente porque, em sua fantasia, se 

a aceita, estaria também aceitando estar dominado, subjugado, ~ 

primido, roubado, pelo patrão. Neste sentido, o boicote do tra

balho estaria comunicando a não aceitação da condição de subme

tido na relação de trabalho. Evidentemente, é muito saudivel 

não aceitar tal condição, no entanto, existem maneiras e manei-
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ras de se comunicar algo. A comunicação escolhida é a nao-ver-

bal, a qual constitui a mais ~rimitiva forma de comunicar, tan

to no desenvolvimento filogenêtico, quanto no ontogenético. Se

rá que existe espaço na sociedade atual, para uma comunicação 

mais evoluída, mais amadurecida? 

A questão da exploração do trabalhador pelo emprega

dor esta estritamente ligada ao problema da autoridade. Segundo 

Fromm (1967), a autoridaàe não ê um atributo nessoal. Refere-se 

a uma reI ação: urna pessoa ocupa uma posição superior em rela

çao a uma outra, que por sua vez ocupa a posição inferior em re 
I 

lação a primeira. Este autor distingue dois tipos de autorida-

de: 

(1) a racional; e 

(2) a inibidora ou irracional. 

Ele explica que a primeira se caracteriza por atingir os inte--

resses de ambos os membros da relação. Para exemylificar, cita 

a relação professor-aluno. O interesse do aluno ê aprender e 

do professor ensinar. Assim, as posições superior e inferior 

são aceitas e imprescindíveis para a existência da relação. O 

professor sente-se satisfeito e bem sucedido em contribuir para 

o progresso do aluno; se nao o consegue, o fracasso será 

de ambos. Quanto a segunda autoridade, ele esclarece que ela 

se caracteriza por atingir apenas os interesses de um dos mcm-

bros que detem o poder, colocando-se corno superior e impondo a 

posiç~o de inferior para o outro. Como exemplo, cita a relação 

opressor-oprimido. Quanto mais o opressor cxvlora o oprin ido 
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melhor para ele e pior para o explorado. 

Segundo Fromm (1967), enquanto que a autoridade racio 

nal tende a dissolver-se, a irracional tende a intensificar-se. 

Explica que esta probabilidade decorre do fato da distância en

tre as pessoas, com a fluência da relação, diminuir e aumentar, 

respectivamente no primeiro e no segundo tipo de autoridade. E~ 

te autor tenta ainda explicar o que se passa na esfera emocio-

nal: amor e gratidão predominariam na racional, sendo que na 

irracional os sentimentos seriam de ódio ou admiração cega, ve

neraçao. O ódio decorreria do seniimento de estar desrespeita

do, anulado, submetido. O amor cego teria duas funções: 

(1) eliminar o doloroso e perigoso ódio; e 

(2) suavizar o sentimento de humilhação. 

Se o submetedor ~ maravilhoso, nao haveria porque ter vergonha 

de lhe obedecer. Pode-se acrescentar a esta explicação o fato 

de que algumas vezes a veneração cega se mistura com desejos s! 

xuais. Nestes casos parece existir uma fantasia de que tendo 

sexualmente o submetedor seria possível ocupar sua posição, sua 

exist~ncia. A inveja do poder levaria ao desejo de ter para 

ser o poderoso. 

Concluindo, Fromm (1967), admite que na·prática nao e 

xiste nenhuma relação de autoridade puramente racional ou irra

cional, mas sim, mesclas dos dois tipos de autoridade. Segundo 

ele, o que varia ~ a intensidade de cada um deles numa mesma re 

lação, determinando o predomínio de um ou de outro tipo. Entre

tanto, con5idera também que no século XX, dado ao processo de 
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massificação, a autoridade deixou de se manifestar como uma 

mistura do tipo racional com o irracional, passando a expressar

se anonimamente, através da opinião pública, do mercado, etc. 

Portanto, conclui que a manifestação desta mistura só se daria 

antes do século XX. 

Segundo Fromm (1967), no século XIX, a irracional ida

de se expressa através do caráter social deste período, essen-

cialmente hierárquico, embora já não mais como o caráter hierár 

quico da sociedade feudal, baseado no direito divino e na tradi 

çao, mas na posse do capital. Por outro lado, a autoridade ra

cional é exemplificada pelo respeito aos cientistas, filósofos 

e historiadores; pelas preocupações com distinção entre o verda 

deiro e o falso, o justo e o injusto, etc. 

Fromm (1967), coloca que a tendência da sociedade oci 

dental contemporânea é para o desenvolvimento do capitalismo em 

sua forma pura, isto é, sem remanescentes e freios feudais. Ex

plica que o desaparecimento dos fatores feudais significa o fim 

da autoridade irracional. A superioridade deixaria de ser de--. 

terminada pelo nascimento, pela vontade de Deus, ou por lei na

tural. Todos os indivíduos seriam iguais e livres. lIma pessoa 

só mandaria na outra mediante um contrato de trabalho. A autori 

dade racional também desapareceria. O mercado e o contrato pa~ 

sariam a regular as relações, tornando desnecessário saber-se o 

que é justo ou injusto, certo ou errado, etc. Segundo este au

tor, esta forma mais avançada e poderosa de capitalismo é enco~ 

trada nos Estados Unidos, já que na Europa ainda existem alguns 

resquícios da tradição feudal. 
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Para caracterizar a forma pura de capitalismo Fromm 

(1967), estuda as mudanças que ocorreram entre os séculos XIX e 

XX. Coloca que a mais flagrante de todas foi a da técnica: 

maior uso da máquina a vapor, do motor de combustão interna, da 

eletricidade e o começo do emprego da energia atômica. Segun

do ele, o processo se caracterizou pela crescente substituição 

do trabalho manual pelo mecânico, e pela substituição da inteli 

gência humana pela das máquinas. Além disso, admite que esta 

mudança foi causada 'pela crescente concentração do capi tal, do 

poder. 

Outra mudança apontada por Fromm (1967), foi la dimi

nuição do número de pessoas que trabalham por conta própria e, 

consequentemente, o aumento do número de empregados assalaria

dos. Segundo ele, esta mudança ocasionou urna outra: o aumento 

dos indivíduos que trabalham com pessoas e símbolos - cifras 

(gerentes, agentes de vendas, funcionários de escritório, etc), 

sendo acompanhado pela diminuição do número de trabalhadores ma 

nuais. 

Fromm (1967), considera que uma característica bastan 

te significativa do século XX é a crescente separação entre o 

dono da propriedade e a direção da mesma. Explica que atualmen 

te o aumento das empresas é acompanhado pelo aumento do numero 

de acionistas, o que acarreta uma diminuição da proporção das 

aç6es de propriedade da gerência e da diretoria. Assim, con

cltii que a medida em que uma empresa cresce, torna-se cada vez 

menos propriedade da direção e da gerência. 

Jutra transformação fundamental destacada por Fromm 



68. 

(1967), foi o aumento do mercado interno. Segundo ele, enqua~~ 

to que no século passado existia uma orientação acumulativa, a-

tualmente existe uma orientação mercantil e receptiva, isto 
.. 
e, 

ao invés da economia e da evitação dos gastos que não pudessem 

ser pagos imediatamente, o sistema contemporâneo toma por base 

o princípio da produção e consumo em massa. Todos são incitados, 

quer pela propaganda, quer pelo contato interpessoal, a comprar, 

a gastar, ainda que não tenha economizado o suficiente para pa-

gar as despesas. O mencionado autor coloca que este processo! 

vança de mãos dadas com a melhoria da situação econômica e so-

cial da classe trabalhadora. Admite que, principalmente nos Es 
! 

tados Unidos, o salário do trabalhador e seus benefícios so-

ciais lhe permitem um nível de consumo que pareceria fantástico 

a 100 an6s atrás. AlSm disso, acrescenta que a capacidade so

cial e econômica do trabalhador também aumentou na mesma propor 

çao, e isso não s6 em relação ao salário e benefícios sociais, 

mas também no tocante ao seu papel humano e social na fábrica. 

Promm (1967), se refere a este aumento do mercado in

terno como o milagre da produção que leva ao milagre do consumo. 

Sobre o primeiro milagre diz ele (1967, p. 114): 

p. 114): 

••• "O homem do ~ e.c.uio xx maneja 6 OILç.a.& mi.ihalLe~ de ve 
ze~ mai.~ podelLo~a~ do que a~ que a na~u~eza havi.a poi 
to i ~ua di.~po~i.ç.io: o vapOlL, o petlL;ieo, a eietlLi.c.I 
dade c.onvelLtelLam-~e em ~eu~ ~elLvo~ e be~~a~ de c.alLga~ 
A~lLave~~a o~ oc.eano~ e o~ c.on;(:inen~e~, plLime.ilLo em lle. 
mana~, depoi~ em diah e. agolLa e.m hOlLa~. ApalLe.ntemen;(:~ 
venc.e. a~ ie.i~ da glLavidade e voa a;(:lLave.~ do~ alLe~, c.on 
velLte de~elLto~ e.m ~e.lLlLall áe.lLtei~ e áaz c.hovelL, em ve.z 
de apena~ lLezalL palLa que i~~o ac.on~e.ç.a". 

Quanto ao milagre do consumo, considera o autor (1967, 
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... "]a nio hi bahhelha~ thadlclonal~ a lmpedlh que al 
guêm comphe o que bem lhe aphouveh. Tudo o que neceJ 
Alta ê dlnhelho, e ê cada vez maloh o nameho de pe~~ 
Aoa~ que o pOA~uem, não, ta.e.v ez, paha comphah pêhola~ 
_legZtlma~, ma~ pêhola~ ahtlnlclal~, paha comphahFohd~ 
que pahecem Cadl.e.lac~, houpa~ bahata~ que pahecem ca
haA, clgahho~ que ~ão o~ me~mo~ paha o~ mlllonãhlo~ e 
paha o~ opehãhlo~. Tudo e~tã ao alcance de todo~, tu 
do pode ~eh comphano, tudo pode. ~eh con~umldo. Quando 
houve uma ~ocledade em que oCOhhe~~e tal mllaghe?" 

Sobre o milagre da produçio talvez caiba compará-lo 

com o milagre da onipotência. O autor fala de um super-contro

le de forças mais poderosas que aquelas presentes na prónria n!!. 

tureza. Tais dizei'es parecem passar a mensagem: "veja que maha 

vllho~o: o homem ê onlpotente; pode contho.e.ah tudo!" l~ais a-

diante surge o termo "aparentemente" para se referir a vitória 

sobre as leis da gravidade. Portanto, o que existe é uma aparen 

cia da onipotência, não a própria. Existem coisas que o homem 

controla e coisas incontroliveis; como nã~ há um controle de 

tudo, também não hi uma onipotência. Sempre existirão limites 

impedindo sua plena expressa0. De qualquer maneira, as coloca 

ções do autor podem ser internretadas como uma den~ncia da atu

al busca ou desejo da onipotência. Enquanto objeto do desejo 

ela pode até existir. Qual será o significado desta busca ou 

desejo? Só se busca alguma coisa que esteja faltando; quanto 

maior a busca, maior a falta. Se existe uma grande necessidade 

de potência é provável que também exista uma imensa imDotência. 

Que impotência é esta? Ou melhor, quais serao as incapacidades, 

impossibilidades ou limites da atual sociedade que sao vivencia 

dos como impotência? 

o milagre do consumo permi te levantar a questão d.L vo 
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racidade da sociedade contemporânea. Diz Fromm que tudo pode 

ser comprado. Por que de repente surge a necessidade do tudo? 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado: s5 se necessita algo que 

esta faltando: quanto maior a necessidade, maior a falta. Por

tanto, a necessidade do tudo está comunicando o sentimento de 

vazio, de nada. E preciso um tudo bem grande para preencher o 

nada em sua imensidão. Que insatisfação é esta? No caso do 

Brasil, sem dúvida existe uma carência material, no a 

insatisfação é bastante difusa, atingindo inclusive as classes 

sociais privilegiadas. Que carência será esta? O que estará 

faltando? O que parece existir é um vazio emocional o~asiona-

do por um lado pelo fato do homem se sentir coisificado, massi

ficado, sem existência humana. Ele é tudo e não é nada. Esse .tu 

do se refere ao conjunto de aparências que assume: ele é o sa

pato da moda; o cigarro que o torna através da propaganda, o 

homem de sucesso; o carro do ano, enfim, ele é igual a todo 

mundo; ele assume a aparência mais valorizada pelo social. O 

nada diz respeito ao fato do indivíduo humano não se constituir 

de aparências, mas sim, através do desenvolvimento de uma pesso 

a1idade que o torna único, muito embora possa ter semelhanças 

com os demais. Por outro lado, o vazio é decorrência do isola 

mento, da carência de uma relação afetiva genuína, madura. Ani

quilado pelo social em sua existência humana, em sua unicidade, 

tenta o homem recuperar sua condição de indivíduo fugindo do 

social, se isolando da socieda~e, ou na sociedade. Esta segunda 

forma de isolamento se viabi1iza, por exemplo, através de uma ~ 

titude narcisista. 
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1.3.4.2 - A alienação do capitalismo contemporâneo 

.Tendo caracterizado o capitalismo em sua forma pura e 

descrito o caráter do homem contemporâneo pode-se extrairo prin 

cipa1 efei~o desta estrutura sócio-econômica sobre os indivíduos: 

a alienação. 

Fromm (1967) define a alienação como uma experiência 

na qual o indivíduo se sente como um estranho, deixando de se 

perceber como centro de seu mundo, como criador dos próprios a-

tos. Coloca que estes atos, juntamente com suas consequências, 

são transformados em seus senhores, aos quais o sujeitÓ deve 

obediência e até adora. Segundo ele, a pessoa alienada perce-

be a si e aos outros como são percebidas as coisas: com os sen 

tidos e com o senso comum. 

Segundo Fromm (1967), originalmente o termo "aI iena-

ção" era utilizado para se referir ao louco, ao insano; e com 

Marx era usado para designar o estado do homem no qual seus pró - -

prios atos converteram-se em uma força que lhe é estranha, si-. 

tuada acima dele e contra ele, ao invés de estar sob o seu go-

verno. 

Conforme coloca Fromm (1967), o conceito de alienação 

já existia desde a época dos profetas do antigo testamento, que 

se utilizavam do termo "idolatria" para se referir ao conceito 

em questão. Este autor considera que idolatrar significa amar 

um ídolo, e que este consiste numa criação do homem que o alie

na de si mesmo. A partir destas colocações pode-se concluir que 

a relação com o idolatrado é especular ou narcisista:. o indivÍ 
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duo se projeta no ídolo, passando a amá-lo quando na verdade e~ 

tã amando a si mesmo, através deste outro que é idolatrado. To! 

na-se, assim, alienado, perdido de si mesmo, porque deixa de se 

sentir como centro das irradiações de amor e razao; porque se in 

clina ante a sua pr6pria criação, percebendo-a como alheia. 

E através da forma acima descrita que as experiências 

do indivíduo tornam-se falsas. Na medida em que não percebe sua 

realidade como portadora de poderes humanos criativos, perde o 

contato consigo mesmo e também com os demais, já que estes dei

xam de existir como tais, para constituirem depositários das 

próprias criações e poderes. - - I A coisificaçao, isto e, o ato de 

transformar tudo em coisas, resulta justamente da perda da pe~ 

soalidade, da dimensão humana, caracterizada nela caEacidade de 

reaçao. Tudo se torna inanimado para que o Eu possa assumir sua 

falsa existência através dos depositários idolatrados. Nestasre 

lações parece haver uma expectativa inconsciente de recuperar 

parte dos poderes yrojetados através da submissão e da adoração. 

A alienaçaõ pode se manifestar de diversas maneiras; 

todas elas caracterizando-se por uma relação simbi6tica entre o 

indivíduo e seu ídolo. O que varia é o depositário idolatrado. 

Assim, o amor idolátrico pode estar dirigido Dara o chefe polí

tico ou Estado, para um Deus, para um amante que funcione como 

"príncipe encantado" ou como "bela adormecida", para o dinheiro, 

para o tóxico, etc. Em quaisquer destas manifestações o homem 

nao sente a si mesmo como portador ativo de poderes e riquezas, 

mas como uma "coisa" empobrecida que depenne de poderes exteri~ 

res a ele, e nos quais projetou sua substância vital. Esta Py~ 

jeção é que conduz a sensação de que a perda do depositário ido 
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latrado repercutiria na própria morte. Se nele é colocado a 

vida, evidentemente seu desaparecimento se efetiva juntamente 

com o que lhe é projetado - a vida. 

A alienação do.processo de quantificação e abstratificação 

A 1 - ,,- ~". """'...,,-.; .r __ .... _ ---a 1cna.çao ;;:'v II1a.H .... .L~~l.a., l'U.l exemplo, através daqui-

10 que Fromm (1967) chama de processo de quantificação e abstra 

tificação, o qual constitui uma das características fundamentais 

do capitalismo contemporâneo. Segundo este àutor, com9 na ida

de medieval a produção visava um número restrito e conhecido de 

clientes e dependia de poucos trabalhadores, os cálculos do cu~ 

to da produção e do lucro eram extremamente simule se, por is

so, podiam ser realizados através da observação direta'e concre 

ta. Admite Fromm que modernamente o homem de negócios trabalha 

com grandes vultos de dinheiro, milhões de clientes, milharesde 

acionistas, milhares de operários e funcionários de escritório, 

etc. Neste sentido, conclui que um empreendimento econômico de~ 

ta natureza ê extremamente complexo e, sendo assim, sua contabi 

1idade, seus balanços, não podem ser realizados através da ob-

servação direta e concreta, mas sim, através dos processos de 

quantificação e abstratificação. Para o mesmo autor, tais pro

cessos consistem em representar cada homem por uma entidade abs 

trata, por urna cifra, e em cálcular os incidentes e tendências 

econômicas sobre esta base. 

Para demonstrar a manifestação do processo de abstra

tificação e quantificação na esfera da produção, Fromm (196 1 ) ci:. 
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ta o vínculo empregatício. Segundo ele, o trabalhador é contra 

tado e empregado por uma instituiçio cujos diretores sio partes 

impessoais da empresa e nio homens em contato pessoal com os em 

pregados. As trocas econômicas, na medida em que consistem no 

câmbio de dinheiro por trabalho, também foram citadas. Este au

tor explica que o dinheiro € uma expressio abstrata do trabalho; 

diferentes quantidades de uma mesma coisa (dinheiro) são troca

dos por qualidades diferentes de trabalho. Destaca tamhém, ou

tro aspecto da produção capitalista, cuja consequência é a abs

tratificação cada vez maior_ a crescente divisio do trabalho. 

Conforme coloca, na empresa industrial moderna, o trabalhador , 
I 

devido a sua função especial i zada, nao tem acesso ao l?roduto con 

creto em sua totalidade; apenas o diretor pode ter tal acesso, 

no entanto, para ele o produto é uma ,abstração cuj a essência é 

o· valor em câmbio. 

Fromm (1967) admite que seria inconcebível a produ-

çao moderna em massa sem a quantificação e a abstratificação. 

No entanto, levando em conta que as atividades econômicas cons

tituem a preocupação principal do homem moderno conclui que tais 

processos transcenderam o campo da produção econômica, invadin

do a atitude do homem para com as coisas, as pessoas e até para 

consigo mesmo. Alem disso, destaca duas maneiras de se relacio-

nar com um objeto: 

(1) concretamente, isto - partir de constitui-e, a sua 

çao material, a qual lhe confere todas as qualid~ 

des específicas que o tornam único; e 

12) abstratamente, isto -e , levando em conta apenas as 



75. 

qualidades que ele tem em comum com todos os ou-

tros objetos do mesmo gênero. 

Segundo Fromm (1967), a relação plena e produtiva consistiriaem 

associar as duas maneiras, percebendo o objeto tanto em sua sin 

gularidade, quanto em sua generalidade. Entretanto, considera 

que na cultura ocidental contemporânea a percepção das coisas 

e das pessoas se baseia quase que exclusivamente na captação dos 

aspectos gerais, abstratos. Para exemnlificar, coloca que -e 

muito comum se falar no apartamento de 100 milhões de cruzeiros, 

no sapato de· 20 mil, etc. Ele acha que as qualidades ~oncretas, 

isto é , a utilidade, a beleza, etc, têm sido secundárias, em com 

paraçao com seu valor abstrato - de câmbio. 

A difusão da abstratificação para além da esfera da 

produção teve como consequência principal a alienação do homem, 

a perda de sua individualidade, de sua esnecificidade, de sua 

singularidade. O homem é mol~ado, quer através da propaganda, 

quer através do contato interpessoal, para assumir uma existên

cia padrão. Deve se enquadrar dentro de algum tipo ou genero. 

Quem é Fulano? As respostas quase sempre tendem a enfatizar o 

grupo do qual Fulano faz parte, ao invés de se referirem à sua 

pessoa, às características que o diferem dos demais. Assim a 

resposta poderá ser: Fulano é psicólogo, engenheiro, surfista, 

atleta, maconheiro, etc. Por .que será que a identidade grupal 

tem se tornado tão vigorosa? Por que a existência humana é ca

da vez m~is a exist~ncia dos grupos, das massas,.constituindo a~ 

sim, uma abstração? A resposta parece estar de alguma maneira 

relacionada com o aumento da concentração urbana. Se é cada 
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vez maior o número de indivíduos num mesmo espaço f{sico, conse 

quentemente a proximidade física das pessoas aumenta, acarretan 

do o aumento das possibilidades de agrupamento. Desta maneira, 

quer queira,quer nao queira, o indivíduo acaba vivendo uma vi-

da essencialmente em grupo e tendo, cada vez menos, contato con 

sigo mesmo. 

Como já foi dito, Fromm (1967) considera o processo 

de abstratificação como uma característica do capitalismo con

temporâneo. Através da análise que o autor desenvolve sobre es 

ta afirmação, o que se pode concluir é que o processo em ques

tão é ocasionado pelo aumento da concentração urbana, \indepen

dentemente do tipo de sistema econômico. Veja a colocação do au 

tor (1967, p. 117) . 

. . . "é .i.ndub.i.táveR. que .6 em a. qua.nti6.i.c.a.ç.ã.o e a. a.b.6tJc.a.
t.i.6.i.c.a.ç.ã.o .6eJc..i.a. .i.nc.onc.ebZvel a. pJc.oduç.ã.o modeJc.na em 
ma..6.6 a." • 

Ele estabelece uma relação entre os dois processos e a produção 

em massa. Portanto, não há 'uma referência especial ao tipo de 

sistema econômico, mas a produção para um grande numero de pes-

soas. Sendo assim, conclui-se a partir do exposto que o aumen

to da concentração urbana gera os processos em questão, os quais 

produzem a alienação do homem. Para que se possa confirmar a 

afirmação de Fromm citada no início deste parágrafo, seria ne

cessário tratar da questão da concentração urbana como uma con

sequência da evolução do capitalismo. Neste caso, tal sistema 

econômico produziria a tal concentração, e esta, por sua vez, d~ 

mandaria os tais processos alienadores da existência humana Es 
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te esclarecimento facilita a compreensao da seguinte colocaçio 

de Fromm (1967, p. 124): 

••• "A palttilt do exame do pltoc.elJlJo de ablJtltat-i.6-i.c.a.ç.ão, 
pode-lJe c.onc.lu-i.1t que o e6e-i.to c.entltal do c.ap-i.tal-i.lJmo 
.6oblte o homem modeltno ~ a al-i.enaç.ão". 

De que maneira o capitalismo ocasiona a concentraçio 

urbana? Uma das consequências básicas deste sistema - . econOID1CO 

é o privilégio, cada vez maior, concedido a uma minoria. Este 

privilégio é que parece ocasionar a concentraçio urbana. E ca~ 

da vez maior o n6mero de pessoas que imigram para as ci~ades em 

busca de uma melhor situaçio econômica. Quando chegam nas ci-

dades, enfrentam o impasse: ou se empregam, com baixa remune

raçao, ou permanecem desempregadas. A maioria parece decidir 

~ela primeira opçio; passam a trabalhar por um salário de fo

me e vao morar em algum lugar compatível com sua 'si tuaçio eco

nômica. Como a maioria é explorada para que a minoria permane-

ça privilegiada, a densidade demográfica dos lugares 

só pode crescer desbragadamente. 

baratos 

Segundo a Equipe da Província Eclesiástica de Sio Pa~ 

lo (solo urbano, 1982), a causa mais imediata da concentraçiour 

bana é a imigraçio de indivíduos do campo para as grandes metró 

poles ou capitais. Conforme coloca a referida equipe, em 1940, 

de cada 100·brasileiros, 31 moravam em cidades e 69 no campo; 

em 1982, tal proporçio encontrava-se praticamente invertida: 67% 

moravam nas cidades e 33% no campo. Neste sentido, esta equipe 

conclui que, de 120 milhões de brasileiros, 80 milhões mora-

vam nas chlades. Acrescenta ainda que São Paulo, Porto Alegre, 
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Salvador, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Nova I

guaçupossuem mais de um milhão de habitantes. Para explicar a 

imigração causadora desta concentração urbana, aponta três cau-

sas: 

(1) nao há trabalho bem remunerado no campo; 

(2) é cada vez mais difícil ser proprietário de uma 

pequena roça. A falta de crédito bancário e de 

assistência ao pequeno agricultor é crescente; e 

(3) os meios de comunicação de massas (rádio, televi-

são, etc) transmitem um a idéia' de que a ~ida nas 

cidades é melhor, atraindo, assim, o povo do cam-

po. 

Como se pode ver, a causa principal das imigrações para as cida 

des parece ser a estrutura social do capitalismo, ou mais esp~ 

cificamente, o fato deste sistema econômico privilegiar uma mi

noria, produzindo na maioria explorada motivação para buscar um 

salário que permita satisfazer suas necessidades. 

A Equipe da Província Eclesiástica de São Paulo (solo 

urbano, 1982), através da estatística da distribuição de renda 

dos brasileiros,caracteriza o que vem sendo chamado de minoria 

privilegiada e maioria explorada. Ela coloca que no Brasil, de 

cada 100 cruzeiros, 37 cruzeiros e 90 centavos estão nas maos 

de 6 milhões de pessoas, enquanto que 12 cruzeiros e 60 centa

vos pertencem a 60 milhões de indivíduos. Isto significa que 5% 

da população brasileira possuem 37,9% da renda total do pais (i~ 

divÍduos de maior poder aquisitivo), ficando apenas 12,6% da 
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renda nacional para 50% da mesma população (indivíduos de menor 

poder aquisitivo) . 

Para deMonstrar como o capitalismo privilegia cada vez 

mais a minoria, acarretan~o com isto uma exploração cada vez 

maior da maioria que se vê forçada a ocu'par regiões mais bara

tas, tornando-as superpovoadas, a Equipe da Província Eclesiás

tica de São Paulo (solo urbano, 1982), cita o fenômeno da espe

culação imobiliária. Tal fenômeno é explicado como consistindo 

na aquisição de imóveis (terra ou casa) não para morar, mas pa-

ra aplicar o capital. A Equipe admite que a terça parte dos 
I 

terrenos para construção nas cidacessão glebas ou lotes vazios 

"guardados para fins especulativos, ou seja, a espera de maior 

valorização para serem revendidos. Como se sab~ a valorização 

de qualquer mercadoria é regulada pela lei da oferta e da procu 

ra: quanto maior a procura em comparaçao com a oferta, maior o 

valor do produto. Portanto a rápida ascensão do preço dos imó-

veis urbanos deve-se ao fato deles estarem escassos no mercado, 

acumulados sob o poderio de uma minoria privilegiada. Na medida 

em que os imóveis constituem atualmente o melhor investimento e 

conômico, a referida Equipe conclui que tal minoria encontra-se 

aumentando suas possibilidades de ganhar mais dinheiro ainda, o 

que dificulta cada vez mais a ascensão da maioria explorada, e 

facilita o acesso da minoria para investir em imóveis. 

A mesma Equipe considera que a aquisição da casa pró

pria por parte da classe baixa tem se tornado cada vez mais di

fícil. Coloca também que pelo Banco Nacional de Habitação, a 

condição para tal aquisição é possuir renda mensal superior a 
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tr~s salários mínimos e ter possibilidades para pagar as presta 

ções, com correção monetiria, durante 25 anos. Ainda informa 

queemal~municípios, pode-se adquirir na prefeitura uma casa 

embrião, isto é, uma moradia incompleta, apenas com rede de ... 
a-

gua e esgoto num quadradinho que tem banheiro e tanque; a cons

trução do restante seria responsabilidade do proprietário. Por 

fim, menciona a possibilidade de comprar um lote, a custa de mui 

to sacrifício, para a construção de uma casa aos poucos, com 

as próprias mãos, ou na base do mutirão. 

A resid~ncia própria além de ser um direito humano 
... 
e 

principalmen te uma necess idade. A referida Equipe conSidera que 

diante da impossibilidade de satisfação desta necessidade, o po 

vo encontra as seguibtes saídas: 

(1) ocupar áreas públicas e permanecer lutando 

não ser despejaoo; 

(2) ocupar áreas abandonadas; 

para 

(3) invadir mangues, terrenos da marinha, beira de es 

tradas, etc; e 

(4) alugar um barraco ou cortiço onde se resida pessi 

mamente. 

Segundo esta Equipe~ a percentagem de pobres que, por nao poder 

pagar o aluguel e nem as prestaçõés do BNH, acabam ocupando o 

terreno alheio é de 30~ no sul do Brasil e de 60~ no nordeste. 

Informa ainda a Equipe que em 1950, 7% da população do Rio de 

Janeiro habitavam em favelas, e que em 1980, 30 anos depois, a 

população deste estado cresceu duas vezes e a percentagem dI! fa 
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velados aumentou para 35\, tornando-se 10 vezes maior. g também 

colocado que Copacabana, bairro mais populoso deste estado, po~ 

sui 351 moradores por 10 mil metros quadrados, enquanto que em 

cada área dessas, moram 2365 pessoas na favela do Jacarezinho, 

e 2162 na favela da Rocinha. 

-- A alienação do processo de produção 

Fromm (1967) considera que a alienação impregna quase 

que completamente a sociedade moderna. Explica que o ~omem 

criou um mundo de coisas feitas como jamais havia existido, e 

que construiu um mecanismo social complicado para administrar a 

tecnologia que produziu. Porém destaca que toda esta criação 

lhe foi alienada, e que ele não se sente como criador e centro, 

mas como um servidor autômato da engrenagem construína. Portan

to, pelas colocações do autor pode-se concluir que o ,crescente 

aumento da potência e das possibilidades tecnológicas é acompa

nhado pelo aumento cada vez maior da impotência do indivíduo e~ 

quanto ser humano. Este se defronta com suas próprias forças , 

encarnadas em coisas que ele criou e alheou de si. E possuído 

por suas próprias criações e perdeu o domínio sobre si. 

Fromm (1967), chama atenção para o fato do trabalho es 

tar se tornàndo cada vez menos reflexivo e mais automático. Co

loca que as regras e as expectativas frente ao comportamento dos 

funcionários são rígidas, na medida em que determinam grande pa~ 

te de sua esfera de ação. Segundo ele, como não há espaço para 

criação, é como se a vida estivesse sendo negada em .prol de um 
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controle onipotente. Conclui que o resultado disto é o desinte 

resse pelo trabalho, a apatia, as faltas 9 a diminuição da produ 

tividade, o aumento da destrutividade e a regressão psíquica -

imaturidade emocional. 

Este autor admite que o diretor possui um papel que 

também é alienador. Considera que atualmente sua finalidade .-e 

empregar proveitosamente o capital investido pelos outros, embo 

ra, em comparação com o antigo tipo de diretor-proprietário, es

teja muito menos interessado no valor do lucro a ser pago ao a

cionista como dividendo.- do que no desenvolvimento e funciona

mento eficaz da empresa. 

Segundo Fromm (1967), o diretor~ os operários, todos 

em geral, lidam com gigantes impessoais: com a imensa empresa, 

com o enorme mercado interno e mundial, com um consumidor giga~ 

tesco, com grandes sindicatos e com um g~~erno igualmente giga~ 

tesco. Coloca também que todos estes gig~antes determinam a ati 

vidáde do diretor e orientam a dos operãr~os e funcionários. 

Fromm (1967) considera que esta' questão do diretor con 

duz a um dos fenômenos mais siQ"nificativos d::-a cultura alienada: o ,-. 

da burocratização. Ele admite que os burrocratas são especiali~ 

tas em administrar coisas e homens e que" dado a grandeza do a

parato a ser administrado e da consequent.Ie abstratificação, a 

relação deles com as pessoas é de alienaç:;~ão total. Este autor 

coloca que o burocrata-diretor manipula ms pessoas corno se fos

sem cifras ou coisas, desconsiderando o iRspecto pessoal, isto é, 

os sentimentos e emoções. 

l'romm (1967), acredita que o cmráter social contempo-
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râneo é determinado e moldado pela organização estrutural da 

grande empresa, pela tecnologia de produção em massa, e pelo 

grau de realização das convicções e promessas sociais nas gran

des empresas e pelas grandes empresas. Assim considera que até 

as condutas do proprietário da tabacaria da esquina, ou mesmo 

dos seus empregados, que jamais possuiram uma ação na fábrica de 

cigarros, são afetadas pela ideologia do grande neg6cio. 

A atitude do proprietário da grande empresa é descri

ta como sendo também de alienação quase que total. Fromm (1967) 

considera que sua propriedade consiste num pedaço de papel re-

presentativo de uma certa quantidade de dinheiro, e quJ ele não 

tem nenhuma obrigação, neI)l qualquer relação concreta com sua em 

presa. Berlee Means (apud Fromm, 1967) destacam algumas mani

festações desta atitude de alienação: 

(1) o proprietário deixou de ser um agente ativo, tornando-se 

passivo. Ao invés de atuar diretamente sobre à empresa e 

sobre a propriedade material (os instrumentos de produção) , 

restringe-se a um pedaço de papel que representa alguns di

reitos e expectativas com relação a empresa .. ~ praticamen

te impotente para afetar, por seus próprios esforços, a pro 

priedade representada. 

(2) A ligação afetiva com a propriedade tem gradualmente dimi

nuído. Tanto o proprietário, quanto os empregados já' nao 

sentem mais satisfação, independentemente do lucro monetá

rio, pelas atividades desenvolvidas. 

(3) O valor da riqueza de um indivíduo já nao é determinado pe

los seus esforços, mas sim, por forças que lhe são e! tra 
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nhas, tais como o diretor e os acionistas. Desta forma, tal 

valor esta sujeito aos caprichos, as manipulações do merca

do, e aos vaivéns das apreciações da sociedade sobre o seu 

futuro imediato. 

(4) O valor da riqueza do indivíduo nao só varia frequentemente, 

como esti sujeito a uma avaliaçio constante. 

(5) A rique7.éI tornou-se extremamente líquida através dos merca

dos organizados. O proprietirio pode converte-la em outras 

formas de riqueza a qualquer momento, por exemnlo, vendendo 

a maquinaria. 

(6) E cada vez menor a possibilidade de uso da riqueza. As ter

ras, ·por exemplo, podiam gerar riqueza, mesmo quando seu va 

lor do mercado fosse desprezível. Portanto, nao só podiam 

.ser vendidas, como também, sofrer uma utilização material. 

Esta última forma de uso tornava possível um valor subjeti

vo para o proprietirio, completamente separado do valor no 

mercado. Atualmente, somente vendendo-as no mercado é que 

o proprietirio pode conseguir o seu uso direto. Ele esti 

mais do que nunca preso ao mercado. 

(7) O dono da riqueza ou da propriedade nao mais possui o poder 

e a responsabilidade como ocorria no passado. Estes vem 

sendo transferidos a um grupo separado dele. em cujas maos 

esta o controle (diretores, por exemplo). 

Fromm (1967) considera que a alienação dos acionistas 

se manifesta pelo precirio control~ sohre a empresa de que par-
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ticipam. Coloca que legalmente lhes cabe controlar através da 

eleição de representantes, mas que na prática real, como gera1-

mente possuem uma pequena parte da empresa, não se interessamem 

participar na mesma, faltando nas reuniões e, com isto, deixan-

do de exercer controle. 

A alienação do processo de consumo 

Segundo Promm (1967), o processo de consumo é tão a-

lienado quanto o de produção. Ele considera que no século XIX 
I 

a motivação para comprar ou consumir era determinada predominan 

temente pelo prazer da posse, da ostentação, o que independiado 

uso. Admite também que atualmente a maior parte do prazer -e 

derivada da posse de coisas para serem usadas. Não obstante,per 

siste o desejo de notoriedade. Ele coloca que ainda que os ob

jetos sejam utilizados, o são dentro de um clima exibicionista, 

narcisista. Segundo este autor, na medida em que o indivíduo 

deixa de expressar sua exist~ncia pelo uso dos objetos que sa~ 

tisfazem suas verdadeiras necessidades, para expressa-la atra-

vés da utilização das coisas valorizadas pela oroRaganda, pela 

ideologia vigente, etc, surge um Eu falso, alienado, calcado nas 

apar~ncias. Por fim conclui que o indivíduo se mantem alienado, 

já que sua exist~ncia consiste naquilo que supõe agradar a ter-

ceiros. 

Até a alimentação é afetada pela alienação. Os prod~ 

tos comidos são aqueles que a propaganda atesta como nutritivos, 

saborosos, etc. Os adjetivos são atribuídos de maneira a mobi-
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lizar a fantasia inconsciente da população, motivando-a assim, 

para desejar aquela alimentação que acaba de ser lançada. Por-

tanto, o que se come é uma fantasia, perdendo-se contato com a 

coisa real. Bebem-se os rótulos divulgados; o paladar é condi 

cionado, e desta maneira a alienação atinge até a existência bi 

01ógica.· A esse respeito diz Fromm (1967, n. 136): 

••• "0 a.to de. co It~ u.ma de. v e.li..i.a. ~ e.Jt u.m a.:t.o hu.ma.no c.o nc.Jte. 
:to, do qua.i. pa.Jt-t.i.c..i.pa..6.6 em no.6.6 0.6 .6 entido.6, no.6.6 a..6 ne-=
ce.6.6.i.da.de.6 oltgân.i.c.a..ó, no.6.6O gO.6to e.6:têt.i.c.o ••• deve.
Jt.i.a. .6eJt uma. expelt~ênc.~a. .6~gn~6~c.a.t~va., huma.na, pltodu
tiva. Em nO.6.6a c.ul.:tuJta, há POUc.o d~.6.6o. Con.6um~1t ê 
e.6.6 e n c.~ ai. me n t e .6 a.t~.6 6 a. z e.1t 6 a. nt a..ó ~ a..6 a.ltt~ 6 ~ c.~ ai. m e. n te e6 
timui.ada..6, a..e.he~a.6 a.o no.6.6O .6elt Iteà.i. e. c.onc.lt~to". -

o lema da sociedade atual parece ser: "vamos consu

mir". Por mais que se consuma nunca se está satisfeito. A insa 

tisfação parece decorrer do fato das verdadeiras necessidadeshu 

manas não estarem sendo focalizadas, nem supridas. Os produtos 

escolhidos para o consumo são ditados pela sociedade. O indiví 

duo os consome iludido nela propaganda que os mesmos o satisfa

rao. Como a satisfação não vem, ele aumenta o consumo. Novamen 

te não se satisfaz e volta a consumir. Não parece perceber que 

sua escolhà'é determinada por algo que lhe é exterior, nem tão 

pouco que jamais se sentirá satisfeito enquanto não for ativo 

ou participante da própria escolha. 

O'consumo deixou de ser um meio para a satisfação ou 

fel icidade, tomando-se um fim em si. Daí parece resultar a valo-

rização do novo. Comprar a última engenhoca, o último modelo de 

qualquer coisa que apareça no mercarlo, é o sonho de todos, fi-

cando secundário o prazer real pelo uso de objetos que sati~fa-
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çam as verdadeiras necessidades. Assim, desenvolve-se a propo~ 

ta social de estar sempre criando urna nova necessidade nos indi 

víduos, a fim de forçá-los a uma nova dependência, a uma nova 

forma de prazer. A dependência se expressa pela compulsão a 

repetição; e tal compulsão ocorre, devido a impossibilidade de 

satisfação. 

Com o surgimento do interesse pelas inovações, falece 

a antiga atitude da classe média, caracterizada pela afeição do 

indivíduo a sua propriedade. Sobre isto, diz Fromm (1967, p. 

138) : 

••• "Na a:tLtude antiga hav.i.a, en.tJt.e o homem e .6ua pJt.o
pJt..i.edade, c.eJt.:to .6entimen:to de pO.6.6 e amoJt.O.6"a. Ela e.6:ta 
~a l.i.gada a ele, e ele .6e .6en.tia oJt.gulho.6o dela. Vava
lhe bom :tJt.a.:to, .6endo-lhe peno~o o :teJt. even:tua!men:tede 
iepaJt.aJt.-.6e dela, po.i..6 nio mai~ podeJt..i.a u.6~-la. Re.6:ta, 
hoje, pouquI.6.6.i.mo de.6:te .6en:timen:to de pJt.opJt..i.edade. A
ma.-.6e a nov.i.dade da. c.o.i..6a c.omp~ada., e e.6:tamo.6 pJt.on:to.6 
a a.:tJt.a.i.ç.o~-la quando apa.Jt.ec.e a.lgo ma.i..6 novo". 

Cabe então destacar a mudança de atitude entre os sé

culos XIX e XX. O caráter social deixou de ser anal, tornando-

se oral. Atualmente todos se poem de boca aberta a espera de 

algo novo. Mais do que nunca as relações afetivas repetem a de 

pendência do bebê em relação a genitora. Com o crescente aumen 

to da insatisfação, as necessidades vão aumentando, levando os 

indivíduos a ficarem dependentes delas e das pessoas sobre as 

quais projetam a i.magem idealizada de um I>rovedor capaz de su

pri-las (função materna). E desta maneir;a que a estrutura das 

relações interpessoais se torna simbiótica, narcisista. O outro 

deixa de ser !?ercebido em sua aI te"! idade .. em suas pecul iarida-
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des, em suas diferenças em relação ao Eu, passando a funcionar 

como um espelho que- reflete as próprias projeções. Portanto, não 

é percebido tal como é· ~ o que se percebe é a imagem de si mes

mo. O teor fantasioso dos envolvimentos emocionais é, desta for 

ma, incrivelmente aumentado, produzindo um quadro social marca

do pelo isolamento. 

O lazer implica em ato de consumo. Sendo este último 

marcado pela alienação, só se pode esperar que a utilização do 

tempo livre também o seja. Veja por exemplo o ritual de'uma fes 

ta carioca descrita por um cliente de psicoterapia atendido pe

lo autor desta dissertação. Esta festa contava com corividados 

de níveis sociais privilegiados, do ponto de vista econômico. 

Foi assim descrita: A todo momento circulavam os garçons esva 

ziando os cinzeiros, trazendo mais salgadinhos e cuidando para 

que os copos jamais permanecessem vazios. As melhores e mais 

variadas bebidas (aquelas mais valorizadas pela propaganda) e

ram oferecidas. O anfitrião punha-se com um sorriso estampado, 

dando "atenção" a todos. Era terminantemente proibido falar de 

tristezas. As vezes se falavam de negócios, ou de assuntos do 

trabalho específico de cada"um, mas não se podia exagerar por-

que os particinantes mudavam de conversa, ou porque o próprio in 

divíduo começava a se bloquear, por temer estar inadequado. O 

clima não era para coisas sérias, mas de alegria plena, extro-

versão e prazer total. Tratava-se de um clima extremamente ma

níaco e superficial. Ainda que se estivesse triste, ou que sur 

gisse um sentimento qualquer de desagrado, a ordem era sufoca-

lo. Todos deveriam estar bem, ainda que nao estivessem. A fun

çao do anfitrião era atuar o papel de um provedor capaz de sa--
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tisfazer todos os desejos dos seus convidados. Foi por isso que 

para completar sua recepção ofereceu droga. Não maconha, evi-

dentemente. Essa todos considerariam "pobreza"; nao somente 

por ser barata, mas também por não ser excitante, nelo menos em 

termos de manifestação exterior. O grande "lance" era a cocai

na. Esta sim deixaria todo mundo falante, maravilhoso, com um 

rei na barriga. Dai ser apelidada de "brilho". Após servida o 

narcisismo atingia então sua plena expressão. O lema principal 

passava a ser: Exibir-se mostrando conhecimentos, ou o próprio 

corpo, numa exacerbada agitação psicomotora (dançando, por exem 

pIo), justificada pelas músicas escolhidas pàra aquele \ momento. 

Assim todos se isolavam numa extroversão e aparente troca de a

fetos. 

o isolamento se caracteriza pelo fato da vida psíqui

ca girar em torno do Eu, ou dito de outra maneira, pela inexis

t~ncia de trocas afetivas. As trocas pressup6em a exist~ncia 

prévia de um Eu e de um outro, separados por seus limites de i

dentidade. Quando a troca é apenas aparente, significa que e

xistem duas pessoas se relacionando, mas sem se darem a atenção 

necessária para que possam se perceber mutua~ente em suas res

pectivas totalidades, portanto, com aspectos bons e maus, agra

dáveis e desagradáveis, etc, integrados num só percepto. Foi 

por isto que o termo atenção foi colocado entre aspas quando,no 

parágrafo ariterior, se referiu a atenção prestada pelo anfitri

ao aos seus convidados. Na verdade não existia uma troca por-

que o Outro nao era percebido em sua totalidade. 

em torno do Eu, em plena expansão. 

Tudo girava 

No exemplo da festa, é óbvio que seria praticamenteim 
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possível que as pessoas se dessem toda a atenção necessária pa

ra que pudessem se perceber em suas totalidades. A impossibili 

dade resultaria da real~dade mais gritante que seria o excesso 

de estimulação, ou melhor, de convidados numa mesma área. Imagi 

ne que dificuldade seria perceber a todos com o devido respeito 

a globalidade de cada um? Sem dúvida seria uma proposta mui to 

onipotente. Foi por isto que a única saída possível, no exem--

pIo da festa, foi perceber parte da realidade - apenas os 

tos bons e periféricos do outro. 

asnec: . -

A situação da festa reproduz muito bem o fenômeno da 

concentração urbana da sociedade capitalista. Como já I foi dito, 

o crescimento do capitalismo é proporcional ao aumento do núme

ro de habi tantes das metrópoles. Além disso, no Rio de Janeiro, 

por exemnlo, também parece existir um clima maníaco ou festivo, 

como uma das características da sociedade em questão. Costuma 

se dizer que carioca é muito comunicativo, gozador, que adora 

uma "farra", que tudo é motivo para carnaval, etc. No entanto, 

as pessoas não parecem aprofundar as relações afetivas, prefe-

rindo a superficialidade. E cada vez maior o número de clien-

tes de psicoterapia que apresentam uma sexualidade predominant~ 

mente pré-genital, caracterizada pelo narcisismo primário, que 

se expressa através da liberação dos impulsos sexuais parciais, 

isto é, que visam a satisfação autoerótica de alguma zona corp~ 

ral erógena(boca, anus, penis, etc). Evidentemente a amostra 

nao é representativa da população carioca, no entanto, poderá 

servir pelo menos para expressar uma tendência desta população 

para a sexualidade parcial. 
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1.3.4.3 - A relação entre o contexto social alienador e a droga 

dicção 

Carlini (1980, p. 371) estudando a relação das socie-

dades alienadoras com o uso de drogas, coloca: 

•.. "No~ ~i~tema~ ou ~egime~ de gove~no onde o jovem i 
ma~ginalizado e colocado na po~i~ão de ~obô alienado, 
~em po~~ibilidade~ de pa~ticipa~ão na~ d~Qi~õe~ que 
inclu~ive ~e ~ene~em ao 6utu~o de ~eu pa~~ e ao ~eu 
p~õp~io, ele ati~a-~e ã~ d~oga~ como 6uga 6ãcil a 
~ua n~u~t~ação ou como no~ma ing~nua e ine1iciente de 
p~ote~to. E ge~a-~e então um cZ~culo vlclo~o: ~ob 
a~ão da~ d~o ga~ que amo~tece a ~ en~ibilidade e lhe 
conne~e algum p~aze~, pa~~a a não mai~ ~eagi~ ã ma~gi 
nalização impo~ta, caindo num compo~tamento voltado -
pa~a ~i, ou pa~a nada, e, com i~to, o ~i~tema, que 
lhe impede o dl~eito de manine~tação e de pa~tlclPa-
~ão na~ decl~ õ e~, ~ e pe~petua!". 

Carlini diz que estas considerações têm sido confirmadas por vá 

rias pesquisas e, assim , cita Messer (1969), Blum (1969), Knight 

e col. (1974) e Preston (1976). 

Wilson de Lyra Chebabi (1980), também admite a rela--

çao entre o contexto social alienador e o fenômeno da drogadic--

çao. Mais especificamente, considera 'que as sociedades aliena-

doras fomentam o tal fenômeno. Segundo este autor, de um modo 

geral o indivíduo se droga com a finalidade de fugir ou evitar 

o contato com alguma realidade exterior frustrante, dolorosa. Es 

te desvio é feito na direção do mundo interno, local onde se re 

fugia ou se aliena do exterior. As sociedades alienantes e a

lienadas facilitam a utilização de tóxicos, simplesmente porque 

têm um efeito frustrante sobre as pessoas, o qual, por sua vez, 

conduz ao mencionado consumo. 
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Chebabi (1980), coloca que de fato a droga produz al

gum prazer ligado ao alívio produzido pela perda de contato com 

o exterior frustrante. Entretanto, gera tamb~m ~m desprazer,na 

medida em que o adicto sente-se aI ienado, isolado do mundo exte

rior. Portanto, conclui este autor que a drogadicção substitui 

a alienação produzida pelo contexto social, pela alienação gera 

da pela droga. O indivíduo sofre porque continua alienado, mas 

pelo menos tem a sensação de estar ativo, de ter optado ou deci 

dido seu destino e, portanto, de ser livre. Está alienado por

que quer, porque optou por usar a droga, e não porque se deixou 

alienar passivamente por algo que lhe ~ exterior. Nes1e senti

do, mais intolerável que a dor seria a sua imprevisibilidade. 

Entretanto, Chebabi (1980), considera que a liberdade 

do adicto € ilus6ria. A verdadeira liberdade aparece num indi

víduo amadurecido, isto ~, com a capacidade para vivenciar os 

prazeres e vicissitudes que aparecem num encontro contingente e 

livre com as in6meras vertentes da vida. Neste sentido, viver 

seria estar aberto para as incertezas, para o inesperado; seria 

se lançar na viagem de descobrir a vida diferente cada vez. E 

esta descoberta implica num contato com as satisfações e com os 

sofrimentos inevitáveis que as acompanha. A não aceitação do 

sofrimento conduziria o indivíduo a uma sexualidade parcial, in 

fantil, narcisista, voltada para o princípio do prazer e, em 

última análise, para a morte. 

Segundo este autor, o adicto aspira por libertar-seda 

coerência sistemática de uma organização social impessoal; nao 

aceita um mundo determinado por a1fo que fuja ao seu controle; 

e pretende fugir a qualquer preço ca prisão especializada forne 
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cida pelo sistema ocidental. Daí parte para o extremo oposto: 

o misticismo, a cultura oriental. Passa a adorar um ídolo, um 

deus, que na verdade representa um ideal de si mesmo. Desta for 

ma, tem a sensação de que tudo gira em torno do seu Eu. Trata-

se de uma tentativa de expansão de sua própria existência, que 

pretende atingir o uno, o todo, a unidade do cosmos. Entretanto, 

para atingir este intento, ao invés de se utilizar da cultura, 

lança mão de uma técnica: a droga, que introduz na mente e no 01' 

ganismo um agente específico e bitolador que rouba da experiên-. 

cia a sua plenitude e fornece um simulacro de expansão. Ele se 

ilude de que está em expansão, quando na verdade o que \ocorre é 

uma superficialização da vivência que, em perdendo o seu peso e 

a sua gravidade, parece transpo~ os limites. Na ilusão da ilimi 

tação formam-se barreiras rígidas, nas quais o adicto se fratu

ra e deixa de realizar a sua unificação. 

Portanto, apesar da proposta do adicto valorizar a li 

berdade de existir.e, portanto, a vida, o que ocorre na realida 

de é um aprisionamento aos desejos e, neste sentido, uma mor

te. Dá-se uma inversão: ao invés de tudo ser determinado por 

algo exterior, a determinação passa a vir do interior. Na medi

da em que persiste uma situação de determinação unilateral, a 

liberdade permanece inexistente. 

Eduardo Kalina e Santiago Kovadloff (1980). também ad 

mitem a relação do contexto social alienador com o fen6meno da 

drogadicção. Este último é definido como uma prática alienada. 

Segundo os autores, o àdicto transpõe para o campo de sua vida 

individual o tipo de relações alieladas que imperam na socieda

de a que pertence. 
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Na opinião desses autores as raizes da drogadicção soo 

~ócio-político-econômicas. Eles consideram que as contradições 

culturais propiciam nao apenas a proliferação do consumo de dro 

gas, mas tamb~msua exist~ncia. 

Kalina e Kovadloff (1980), acham que a drogadicção e 

antes de tudo uma conduta psicótica. 
... 

A loucura, por sua vez, e 

considerada não apenas como uma conduta individual, mas tamb~m 

como um emergente social, isto ~, tem origem, como qualquer com 

portamento pessoal, na interação de quem o realiza com determi-

nado meio. Assim, concluem os autores que quando a psicose ir-

rompe, as bases da sociedade tremem, porque t a conduta 'do louco 

evidencia a fragilidade do equilíbrio psicossocial, a ruptura 

do pacto entre as premissas da conduta social normal e o seu cum 

primento individual. Neste sentido, colocam que a loucura pro-

clama a inconsist~ncia do Eu num meio que teima em assegurar a 

consist~ncia dos valores da individualidade e da realidad~ sin-

guIar. Por fim, dizem que na pessoa do louco a sociedade se au 

to-condena, anunciando publicamente seu extravio. 

Para estes autores, a drogadicção, da mesma maneira 

que a loucura, constitui uma comunicação não verbal de contradi 

ções da sociedade entre o que a norma coletiva dita e o que a 

conduta individual acata. A marginalização social do drogadic-

to e do louco pretende ocultartais contradições. Talvez seja 

melhor deixar que Kalina e Kovadloff (1980, p. 22) falem: 

... "E po~ l~~o que a adlcç~o deve ~e~ 60callzada ~l
multaneamente como uma doença e como uma den~ncia, e 
ne.6 te .6 en-tido compJtomete a to do~ 0.6 que co n6.lgLu. un o 
meio ambiente onde ela p~oll6e~a. Em con~equencla, 
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quando be InIcIa a luta cont~a a toxIcomanIa, nao be 
ebtó. apenab to mando a dec .. ü ão de. c.o mbate~ uma co ndu.ta 
pe~mIcIoba do ponto de vlbta ~tic.o, c.llnlc.o e pbIcol5 
glco. Combate-be, também, a exc.ebbIva t~anbpa~êncIa
atingIda po~ uma co nt~ad .. i..ç.ão 6undamental do bIb tema , 
que, com a apa~ecImento do adic.to, acaba bendo IndIb
bImuló.vel: a bocledade qu.e ~e.p~lme o adIcto ~ a meb
ma que 60menta a adIcç.ão". 

Além disso, os mesmos autores consideram que entre os 

muitos caminhos que levam a aquisição de uma identidade droga-

dictiva, está o da renúncia ã esperanç~ de modificar o meio so 

cial que oprime, através de sua incompreensão e intoler~nçi~n~ 

cessidades afetivas profundas. O drogadicto seria então aquele 

que acredita na idéia de que só é possível transformar la perccE 

çao da realidade exterior, nunca a própria realidade. 

- Esta questão da renúncia a esperança de modificar o 

social relaciona-se com o tema da liberdade, já tratado acima 

por Chebabi. Kalina e Kovadloff (1980), também abordam esta 

relação. Consideram que o adicto concebe sua 1 iberdade máxima 

como alienação absoluta, na medida em que ao tentar se libertar 

da realidade opressora, acredita poder se libertar definitiva--, 

mente da crise social, sem que tenha que enfrentá-la, combatê-

la, modificá-la. Concluem estes autures que a liberdade alcan

çada é ilusória não apenas por ser circunstancial (acaba quando 

o efeito da droga passa), como também porque não se relaciona 

com a supressão do opressor, mas sim, da sua consciência. 

Kalina e Kovadloff (1980), ciOnsideram que o caminho 

que o adicto percorre para atingir sua liberdade se inicia com 

a percepção da fragilidade do seu ego, e se orienta em direção 

a negação lesta fragilidade. Esta negação se efetua a partirda 
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inflação da auto-es tima, produzida artifici almen te a través da 

drogadicção. 

A fragilidade egoica consiste basicamente na incapaci 

dade para esperar e para suportar a dor. Quando se sente urgi

do por alguma necessidade, o adicto se apressa em buscar sua sa 

tisfação; não aguenta qualquer car~ncia, porque não acredita 

na sua capacidade para suporti-la. Enquanto ele introduz subs

tincias químicas para produzir a negação maníaca da realida

de dolorosa, a pessoa amadurecida que aspira ao verdadeiro for

talecimento de seu ego introduz conhecimentos, desenvolvendo sua 

consci~ncia e sua tolerincia ã espera. A verdadeira liberdade 

esti indissol~velmente ligada a aquisição de conhecimento.· 

. Segundo Kalina e Kovadloff (1980), o drogadicto nao 

consegue enfrentar a alienáção social porque não suporta espe

rar o tempo necessirio para obter os resultados desta luta, e 

também porque não consegue refletir sobre tal situação, o que 

geraria demasiado sofrimento para seu ego frágil. Ele substi

tui a reflexão pela ação impulsiva. 

A açao é li~re quando aquele que a realiza escolhe um 

determinado comportamento, entendendo que este é o mais adequa

do a realização de sua pessoa. Neste sentido, escolher ou deci

dir implica na reflexão antecedendo a ação. Quando a açao pro

vem da impossibilfdade de escolha (ação impulsiva), quando re

sulta de um desencontro do sujeito consigo próprio, expressa u

ma dissociação e não uma individualidade, isto é, exprime urna 

parte (os aspectos infantis, a impulsividade pura) e nao urna to 

tal idade (indivíduo com aspe ctos infan ti s e adu 1 to s, com im:ml-



97. 

50S e com capacidade para refletir). 

Esta questão da dissociação remete ao tema da simbio

se abordado por José B1eger (1977). Segundo este autor, o pon

to de partida do desenvolvimento psíquico é um estado de indife 

"- """ (2) " " b" " rencIaçao prImI tI va ,que se caracterIza por uma sIm Iose ps~ 

co1ógica·, onde o Eu e o Outro não se apresentam como pessoas s!: 

paradas, diferenciadas. Ao contrario, mostram-se fusionados. 

Este estado é obtido a partir dos mecanismos de dissociação, pro 

jeção e imobilização. Primeiramente ocorre uma dissociação, se

guida da projeção. de partes próprias nos objetos do exterior. 

A imobilização aparereno sentido de evitar a reintroje~ão, ou 

por outro lado, no sentido de manter tais partes deposi tadas ne~ 

tes objetos do exterior. Daí advém uma relação de dependência. 

O Eu e o Outro nao podem se prescindirem mutuamente porque cada 

um contém aspectos do outro. Neste sentido, não há liberdade; 

o Eu e o Outro encontram-se presos, fusionados. 

Portanto, segundo Bleger (1977), tudo se inicia naqui 

lo que talvez possa ser chamado de alienação psicológica,:. uma 

vez que inexiste uma unidade existencial - os aspectos próprios 

encontram-se projetados no exterior. Jean Baptiste Fages (1977) 

define a alienação como uma relação de confusão entre si e os 

objetos, por falta de individualidade própria e de linguagem di 

ferenciada. 

Kalina e Kovadloff (1980), consideram que a droga -e 

usada com a finalidade de recuperar esta "alienação psicológica',' 

(2) A que~t~o da lndl6e~enelaç~o ~e~; de~envolvlda no eapZtulo 
2, iten 2.2 - O Ve~envolvlmento P~ZQuleo No~mal. 
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normal nos primórdios do desenvolvimento. O tóxico funcionaria 

como depositirio (objeto sobre o qual se proj~tam aspectos pró

prios) e, portanto, asseguraria um vÍüculo de dependência. 

Segundo estes autores existe uma correspondência en-

tre este estigio de indiferenciação (alienação psicológica) e a 

alienação social. Eles admitem que a drogàdicçãoconstitui uma 

consequência não apenas de uma regressão psicológica, mas tam

b~m da alienação his~órico-social, política e econ6mica, atra-

v~s da qual se manifesta a dissociação do homem contemporineo. 

Neste sentido explicam que a identidade drogadictiva implica nu 

ma negação das diferenças subjetivas. 
I 

Essa negação massifica o 

homem, afundándo-o num anonimato geral e nUll1 estado de indife--

renciação_ que não admite exceções: Todos são o mesmo sujeito -

o drogadicto - e este não ~ nenhum deles já que a identidade de 

todos est{ alienada e depositada no objeta central de suas vi-

das - a droga. 

Assim, o homem é tratado como coisa, e a droga - coi-

sa como humano. 

Kalina e Kovadloff (1980), consideram que tanto a coi 

sificação do homem, quanto a animização das coisas constituem u 

ma expressão da alienação das sociedades ocidentais, e que esta 

tergiversação axiológica ~adical compromete a prática da liber 

dade, entendida como conduta não alienada. 

Eis porque estes autores admitem que a alienação so

cial pode causar o aparecimento da drogadicção. Conforme foi a-

nalisado, a alienação das sociedad~s ocidentais contemporineas 

estimulam o surgimento de um padrãc de homem indiferenciado, dis 
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sociado e sem liberdade. A partir daí seriam mobilizados fun-

cionamentos psicológicos adequados a estimu}ação. Portanto, tais 

estímulos ocasionariam uma regressão psíquica ao estágio da in

diferenciação, da dissociação e da simbiose ·(prisão). 

Kalina e Kovad10ff (1980), consideram que a dificul

dade do drogadicto para refletir o impede de compreender que a 

raiz de sua dor só é pessoal porque também é histórica e social. 

Segundo os autores, o adicto permanece sem enterlder até que pon 

to sua vida tem sido um instrumento nas mãos dos que fomentam a 

alienação coletiva e individual em benefício próprio. Da meSTIia 

maneira, não compreende que ele é um ser explorado, na1medidaem 

que, para obter a droga que busca, está obrigado a destruir ca

da vez mais sua identidade. 

A atividade reflexiva seria, portanto, fundamental pa 

ra a defesa do adicto. Segundo Langer (apud Kalina e Kovadloff, 

1980), o ego e o responsá~el por esta atividade e, portanto, pe 

la liberdade do homem. Através desta ação egoica, o indivíduoe~ 

colhe ou decide seu comportamento. Tal ação baseia-se na media

ção das exigências oriundas da realidade exterior, do superego 

e do id. 

Langer (apud Ka1ina e Kovad1off, 1980), coloca que a 

atuação devastadora do superego sobre o ego pode enfraquece-lo, 

tornando-o imaturo. Isto, por sua vez, ocasionaria o fracasso 

de sua função mediadora. Desta forma, o indivíduo ficaria sem 

condiç6es de fazer uso de sua liberdade interior, e passaria a 

rejeitar suas possibilidades de escolha. Para se libertar des

ta ação destrutiva do supcrcgo e recuperar a auto estima, ou 
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por outro lado, para tornar seu ego insensível a tal destrutivi 

dade, recorreria is drogas. Entretanto, passado o efeito tóii-

co, o ego voltaria a descobrir-se derrubado e, mais uma vez, a 

droga apareceria como perspectiva libertadora. 

Uma das formas da alienação social atingir o indiví

duo é através da família. Conforme será estudado no capítulo 2, 

uma das causas psicológicas da drogadicção é a ausência do pai, 

ou presença de um pai ausente, frágil. Kalina e Kovadloff 

(1980), citando principalmente Horkheimer, fazem uma análise da 

evolução histórica da família. Demonstram que ao longo do de

senvolvimento do capitalismo a autoridade do pai no corltexto fa 

miliar vem enfraquecendo. Portanto, mostram como as condições 

sociais, atuando através da família na determinação de um pai 

frágil, produziriam a toxicomania. Não cabe agora discutir o 

processo psicológico, já que isto será feito no capítulo 2. Por 

tanto, não é pretendido neste capítulo mostrar como a fragilida 

de paterna se relaciona com a dependência aos tóxicos. Pretende

se apenas sumariar a evolução histórica da família no mundo oci 

dental, segundo Horkheimer (apud Kalina e Kovadloff, 1980). 

Na Idade Média predominava a ideol~gia da família pa

triarcal. O estado reconhecia o poder do pai como fator de con 

tinuidade da estabilidade social. Ele possuia um papel bem de-

finido e concreto de organizador do trabalho. Deveria oferecer 

ao filho uma identidade profissional que era, simultaneamente, 

uma identidade pessoal. Assim, todos mantinham uma relação de 

dependência direta do chefe da família. 

10rkheimer coloca que com a superação da concepção ar-

lU8UfJTEe-. 
"f~I)AGAO fiflULlO- VAli .... 



101. 

tesanal do trabalho, a dependência direta do progenitor foi se 

diluindo. Os oficios se multiplicaram e os filhos passaram a 

se profissionalizar independentemente do pal. Atualmente este 

autor considera que o patriarcalismo constitui uma ideologia va 

zia. A falência deste valor produziu a dissolução dos conteu-

dos tradicionais. Como não apareceram outros valores substitu

tivos, a consequência disto foi a solidão do homem contemporâ--

neo. Assim, se antes o indivIduo podia se definir; diferencian 

do-se dos demais por sua especificidade, hoje permanece como u

ma abstração, isto é, como uma unidade sem conteúdo diferencia

do, inconsciente de sua especificidade, ou consciente Ide sua 

inespecificidade. Esta falta de um papel concreto específico, 

na família e na sociedade, produziu o empobrecimento afetivo da 

vida contemporânea. 

Reich e posteriormente Horkheimer consideram que a 

ausência de valores pessoais pode estimular a adoção de normas 

de submissão cega, através das quais tenta-se superar a vivên-

cia da incerteza e da inconsistência. g desta forma que se fa

vorece a adoção e proliferação do totalitarismo. Vale lembrar 

que a relação do indivíduo com o estado totalitário é muito se

melhante ao vinculo do adicto com a droga. 

Horkheimer coloca que o pai contemporâneo é uma figu

ra frágil, muito diferente do antigo genitor protetor e genero

so. A criança não pode encontrar nele a desejada fonte de iden 

tidade. E assim se lança numa busca de um genitor mais forte, 

mais poderoso, um super pai, e o encontra na simbologia facista, 

totalitária. Eis porque atualmente o pai acaba sendo subst- tuí 

do por entidades coletivas: a escola, a equipe esportiva, o clu 
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be, o estado. 

Urna vez levantada a questão da relação de dependên

cia recíproca entre a drogadicção e o contexto social alienador 

Kalina e Kovadloff (1980), admitem que a recuperação do droga-

dicto só se faz possível mediante a concomitante transformação 

das condições sociais que alienam o indivíduo, favorecendo a a-

parição e proliferação da dependência das drogas. Segundo es

tes autores. desta forma poder-se-ia garantir a consistência e a 

durabilidade das curas que se praticam num plano estritamente 

clínico. 

Outros autores concordam com esta tese. Marcel Hicter 

(apud Kalina e Kovadloff, 1980, p. 17-8), diretor do Departamen 

to da Juventude do Ministério da Educação belga, considera: 

••• nUm pJtoble.ma eomo e.~te. (o da~ dfLoga..6) , efLiado pOfL 
uma hituação de. eJLihe. da .6oeiedade., não pode. .6e.JL fLe.-
~olvido a não .6e.JL que. .6e. adote uma nova polZtiea que. 
abnanja inte.iJLame.nte. e.~ta. ~oeie.dade., de.~de. .6ua oJLgani 
zação e. .6e.u~ obje.tivo~ ate. ~ua e.~eala de. valoJLe..6. Nu-='" 
ma ~oeie.dade. ba~e.ada na JLe.alização plena do home.m e. 
não na pJLodução e. no eon~umo da.6 eoi~a.6, numa .6oeie.da 
de. amáve.l - ou ~e.ja, digna de. .6e.JL ama.da - na qual o 
~e.fL humano po~~a ~e. ~e.ntiJL pJLote.gido, não e.xi.6tiJLão 
o~ pJLoble.ma.6 angu.6tiante..6 da dJLoga. Coloeo, Roi.6, o 
pJLoble.ma da qualidade. da vida e. não o de um nZve.l de. 
vida, muito e.mboJLa ú,to ~igni6ique. e.nnJr.e.ntaJL a eOJLJLen 
te. da.6 nOJLça.6 objetiva.6 e. te.ntaJL mudaJL, atJLave..6 da 
vontade. humana, o que. algun.6 pJLe.te.nde.m apJLe..6e.ntaJL eo
mo o eufL.6O da hi~tofLia". 

Jean Bergeret (1983), também acre di ta na relação do 

contexto sócio-político-econômico com a toxicomania. Entretanto, 

considera que apesar de tal contexto influenciar, modificar, a

tenuar ou intensificar o fenômeno o~ questão, nao pode causi-lo. 

Segundo este autor, julgar a droga dicção como uma consequência 
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de um determinado tipo de sociedade constitui um erro de inter

p~etação, na medida em que usa a personalidade do toxicômano pa 

ra justificar uma posição ideológica pessoal, desfoca1izando o 

dependente do objeto de interesse ou estudo. 

Para concluir este item caberia apresentar o ponto de 

vista do autor desta dissertação sobre a relação do contexto 50 

cia1a1ienador com a toxicomania. De um modo genérico pode-se 

hipotetizar: 

liA. alienaç.ã.o pILO duiida pelo c.apLta.tL6mo, na medida em 
que .6e ba.6eia num de.6ILe.6pei.to· in.teILpe.6.6oa.t, ,0c.a.6,[ona 
uma ILegILe.6.6ão a .6exualidade da inôânc.ia e, mai.6 e.6pe
c.i6ic.amen.te, ao na.ILc...t.6..t.6mo pILimãILio, a ILe.f.aç.ão do be
be~ dUILan.te 0.6 6 pILimeiILo.6 me.6e~ de vida, c.om o ó~io 
in.teILnalizado. SUILge daI um quadILo c.lInic.o eóquizoi
de, que pode .6e eXpILe.6.6aIL, pOIL exemplo, a.tILave.6 de u
ma .toxic.omania". 

Fairbairn (1980), considera que durante os 6 primei-

ros meses de vida a relação do bebe é com o seio mat~rno. Segu~ 

do ele, quando a relação com a mãe é impessoal, isto é, quando 

o bebê não se sente genuinamente amado, aceito e respeitado co-

mo pessoa pela genitora, interna1iza o seio, passando a se rela 

cionar com o mesmo, não mais como objeto parcial externo, mas 

sim, como objeto parcial interno. 
,. 

Explica que e por isso que a 

criança chupa o polegar. Sobre seu dedo é projetado a imago do 

seio. O polegar passa então a representar o objeto parcial in-

terno: peito. 

Portanto, para Fairbairn (1980), a esquizoidia se 0-

riginaria da frustração na relação com a mãe, podendo ser defi-

nida como um estado no qual a ener~ia libidinosa encontra-se ~1 
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tada para o mundo interno. Além disso, este autor coloca que o 

esquizoide parece acreditar que a última e garantidapossibili

dade de obter pelo menos algum prazer é através desta relação 

com o peito, enquanto objeto parcial interno. Acrescenta também 

que este estado ocasionaria uma fixação na etapa de dependência 

infantil - esta etapa será descrita no capítulo 2, item 2.2 - O 

Desenvolvimento Psíquico Normal. 

Fairbairn (1980), considera que todos os seres huma

nos vivenciam algum desrespeito na relação com a mãe, vindo por 

isso a internalizar o peito. Neste sentido, defende a tese da 

universalidade da esquizoidia. Segundo este autor, o que cara~ 

teriza fundamentalmente os processos mentais esquizoides é a 

presença de dissociações egoicas, as quais decorrem das experi

ências frustrantes, como por exemplo, o desrespeito materno. Co 

m'o é impossível existir um indivíduo cujo ego esteja completa

mente integrado, ele conclui a referida universalidade da esqui 

zoidia. 

No que se refere a intensidade da esquizoidia, Fair

bairn (1980), supõe a existência de um continuum no grau de i~ 

tegração egoica, onde no limite inferior se situassem os esqui

zofrênicos, num ponto mais elevado, as personalidades psicopáti 

cas de tipo esquizoide, sendo seguidas pelos caracteres esqui

zoides, passando pelos estados ou episódios transitórios esqui

zoides, até atingir um ponto máximo e ideal, que representaria 

a integração perfeita ou ausência de dissociação. Até os esta

dos esquizoides foram citadas quatro categorias, que correspon

dem as condições manifestas da patologia em questão. A partir 
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desta quarta categoria~ Fairbairn considera que encontram-se as 

demais condições, cuja aparência, apesar de nao ser esquizoide, 

não deixa de apresentar traços denotativos de um fundo desta na 

tureza. 

Fairbairn (1980), considera que o grau de esquizoidia 

é diretamente proporcional ao desrespeito materno. Admite tam-

bém que as relações objetais insatisfatórias durante a fase o

ral primária so darão origens a efeitos psicopatológicos notó-

rios, quando perdurarem de forma intensa nos anos subsequentes 

da infância. Além disso, ele acredi ta que as ci rcuns tâncias que 

o indivíduo enfrenta em sua vida posterior podem atuar Icomo fa

tor desencadeante de sua sintomatologia, muito embora o fator 

determinante mais significativo seja o grau com que os objetos 

foram incorporados durante os 6 primeiros meses de vida. 

Segundo Fairbairn (1980), a capacidade do esquizoide 

para renunciar sem desconfiança a dependência infantil e acei

tar a madura depende da obtenção de seguras evidências de que é 

genuinamente respeitado, amado e aceito pelas pessoas com quem 

se relaciona. Este autor acredita que a falta desta evidência 

ocasiona uma regressão a etapa oral, impedindo-o assim de reali 

zar a tal renfincia, uma vez que esta equivaleria a perda total 

das últimas esperanças de obter a satisfação das suas necessida 

des emocionais frustradas. 

Fairbairn (1980), acha que a relação do esquizoide com 

seus objetos, no que se refee a separaçao, é carregada com dem~ 

siada angfistia, porque mobiliza a reedição do ~eu maior trauma, 

isto é, aquele que experimentou na fase oral primária, quandose 
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viu inseguro·pela falta de amor da mae e pelo sentimento de que 

esta nio aceitara geriuinamente o seu afetO. Portanto, conclui 

que tal trauma, reeditado na atualidade, em virtude de alguma 

A partir destas considerações de Fairbairn pode-secon 

c1uir que sempre que o indivtduo for desrespeitado na ~elaçio 

com o outro, terá a possibilidade de regredir a relaçio com o 

peito internalizado, como última e garantida saída para a obten 

çio de pelo menos alguma satisfação. O desrespeito na atualida 

de funcionaria como um fator desencadeante desta regressão. 

Conforme já foi abordado nos itens 1.3.4.1 e 1.3.4.2, 

a alienação do homem e o desrespeito ao indivíduo constituem os 

principais efeitos do capitalismo contemporâneo. Portanto, este 

contexto sócio-econômico pode atuar como um fator desencadeante 

de uma regressão psíquica. Impossibilitados de manter um rela

cionamento pessoal, respeitoso, com os objetos da realidade ex

terior, restaria aos indivíduos a possibilidade de se relacio

nar com a imago do peito, como última e garantida possibilidade 

de obter pelo menos alguma satisfação. Isto é o mesmo que dize~ 

estruturar uma esquizoidia. 

A toxicomania parece constituir uma das manifestações 

da esquizoidia. A droga funciona I:omo um peito idealizado, ca-
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paz de suprir todos os desejos. A depend~ncia dos t5xicos re

produz a depend~ncia infantil em relaçio a mie. O ato de inge

rir a droga também. t:ep:t:Q.duz uma r~laçio ~e amamentaçio. Além 

disto, esta perturbaçio psíquica é constituída,por vários compo 

nentes psicopatol5gicos (psicopático, psic5tico, neur5tico, et~, 

Este e outros pontos relacionados a psicologia da drogadicção , 

serio desenvolvidos no capítulo 2. Portanto, pode-se destacar 

sua semelhança com a esquizoidia, cuja base etiol5gica também 

apresenta vários componentes psicopatol5gicos. 



CAPITULO 2 

A PSICOLOGIA DO DROGADICTO: 

UMA ABORDAGEM TtORICO-CLTNICA, 

DEORIENTAÇ~O PSICANALTTICA E FENOMENOLOGICA 

. 
2.1 - A Abrangincia do Conceito de Drogadicçio 

108. 

Entre os autores de orientação. psicológica existe uma ten 

dência a utilizar o termo "drogadicção" para se referir nao a

penas a adicção de drogas, mas também a qualquer adicção, reali 

zada com dependência psíquica e/ou física. Neste sentido, des

de que o indivíduo realize algo de forma ·compulsiva e exagerada 
I 

poderia ser considerado .um viciado, ou toxicômano, ou drogadic-
• 

to. Existiriam, nesta perspectiva, os adictos do trabalho, do 

lazer, do furto, do sexo,do amor, do ilcool, da comida, das 

drogas propriamente ditas, etc. 

De acordo com Charles Nicolas e Valleur (1983), esta 

noçao de toxicômano sem tóxico foi introduzida por Otto Fenichel. 

Fenichel (1981), além de distinguir as adicções com 

e sem drogas, discrimina situações nas quais o indivíduo inge

re tóxicos sem que possa ser considerado um viciado. Corno exem

plo, cita o caso de urna injeção de morfina ministrada sob orien 

tação médica para reduzir as dores de um paciente. 

Outros autores utilizam esta noção de toxicômano sem 

tóxico. Analia Kornblit (1981), diagnostica urna família, na 

qual o avô paterno é descrito corno um adicto do trabalho. 
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David Rosenfe1d (1972 e 1974), cita o uso do psicana

lista como se fosse uma droga indispensivel. Segundo este au

tor, a evolução do tratamento do drogadicto conduziria a uma a

proximação objetiva do terapeuta, que deixaria de funcionar co-

mo droga, passando a ser percebido como pessoa. Destaca tam-

bém a existência daquilo que chama de "equivalentes da adicção". 

Para o mesmo autor, após muitos anos de tratamento, o funciona-

mento adictivo persiste sob a forma de hábitos, como por exem--

pIo, predileções por determinadas comidas ou bebidas. Segundo 

coloca, tais predileções se apresentam como uma atração muito 

forte por certos objetos vivenciados como imprescindív~is. Ou

tro equivalente referido foi a voracidade para trabalhar, isto 
.. 
e, para r~alizar todo tipo de tarefa. 

El za, H. Garzol i (1981), se re fere a adicção de trans 

ferência. Conta o caso de uma paciente que paralizou seu pro-

cesso analítico quando começou a trazer uma série de sonhos fas 

cinantes, não para elabori-1os, mas para consumir as "interpreta 

çoes. Portanto, atuava no sentido de levar o analista a atuar 

o papel de um peito que provê infinitamente o leite - interpre

tação, o que significa atuar uma situação de dependência total 

e exclusiva. 

Robert A. Savitt (1966), descreve o caso de um paci-

ente homossexual como um adicto do sexo. Considera que a insa-

ciedaredeste paciente o levava a passar as tardes passeando pe

las ruas em busca de um homem com um grande penis, enquanto que 

as noites ia para saunas homossexuais, onde em seu furor sexual, 

trocava de um homem para outro com a finalidade de ser ohjeto 
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de felação. Não conseguia obter a gratificação orgásmica e 
... 

so 

parava quando começava a correr sangue do seu ~enis. 

Este emprego do termo drogadicção em sentido amplo per 

mite uma comparaçao com o conceito de Sucht que, segundo Marti

nez-Pina (1963), é também bastante amplo e se refere a uma en-

fermidade que produz um forte desejo por alguma coisa, levando 

o indivíduo a permanecer com uma determinada intenção, sem con-

seguir saciar-se dela. Este autor coloca que este termo rela-

ciona-se com um desvio de todos os interesses humanos para um Ú 

nico polo. Assim, surgiria o tal desejo forte por alguma coisa 

específica como uma droga, o poder, ·0 dinheiro, e até tim amante. 

_ Uma vez abordado a abrangência do conceito de droga-

dicção, caberia então tratar a questão da etiologia psicológica 

desta perturbação. Para tal, pretende-se descrever os fenôme-

nos que emergem antes do aparecimento desta perturbação, de ma

neira a causá-la. Isto é o mesmo que falar do desenvolvimento 

psíquico do toxicômano. Antes, porém, será necessário tratar do 

desenvolvimento psíquico normal, a fim de que se possa destacar 

os desvios que culminariam num quadro clínico de drogadicção. 

2.2 - O Desenvolvimento Psíquico Normal 

Tomando a concepçao como ponto de partida da vida e ages

tâção como seu período primordial, pode-se então dizer que nos 

primórdios do desenvolvimento psíquico o que existe é a mãe e o 

filho formando uma unidade biológica. Durante a gestação, ~ or 

ganismo materno se incumbe de suprir todas as necessidades do 
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feto. g uma simbiose biológica perfeita; a genitora exerce a 

função de provedor, isto é, sua função é dar. O filho tem a fun 

ção de receber; entra na relação apenas com suas necessidades e 

desejos. Nesta relação nao há alternância de papéis, nem inteE 

rupçao; quanto mais um dá, mais o outro quer receber. Dado a 

esta satisfação ilimitada, é provável que durante este período 

as experiências frustrantes inexistam, ou sejam bastante reduzi 

das. 

A hipótese central acima defendida se refere a afirma 

çao de que o ponto de partida do desenvolvimento psíquico é um 

estado de indiferenciação primitiva. 
. .... 

MUltas autores sao partl-

dários desta tese. Melanie Klein (apud Bleger, 1977), apesar de 

ter postulado que o mundo da ctiança se integra a partir de el~ 

mentos ou experiências isolados entre si (objetos parciais), ai 
-mitiu também que, mesmo durante os 3 ou 4 primeiros meses apos 

o nascimento, 'os objetos bom e mau nao se diferenciam totalmen-

te. Segundo esta autora, o seio materno parece fundir seus as

pectos bom e mau com a presença física da genitora, e a relação 

com esta como pessoa vai se constituindo gradualmente a partir 

deste momento. 

Otto Fenichel (apud Bleger, 1977), antes de Melanie 

Klein, ao se referir às primeiras percepçoes do lactante, menci 

onou que nelas os objetos não são nitidamente diferenciados do 

ego, das partes deste, ou ainda entre si. Considerou também 

que asprimeiras imagens são inexatas e muito amplas em exten

sao, abarcando tudo; que estas não se comp6em de elementos que 

logo serao reunidos, mas de unidades conjuntas, nas quais -so 

mais tarde se reconhece que contém diferentes aspectos. Acr~s-
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centou ainda que as várias sensaçoes (cenestésicas, propriocep

tivas. visuais, auditiv~s, étc) , não se separam entre si, nem 

em relação a motilidade. 

Fairbairn (1980), aborda a questão da indiferenciação 

primitiva quando coloca que o processo de desenvolvimento das 

relações objetais se inicia com a dependência infantil e termi

na com a dependência adulta. Admite este autor que tal proces

so se caracteriza: 

(1) pelo abandono pr-ogressivo da relação original,.b~ 

seada na identificação primária, a qual se refere 

ao investimento de um objeto que ainda nao foi di 

ferenciado do sujeito que o investe; 

(2) pela adoção gradual de uma relação com um objeto 

diferenciado do investidor; e 

(3) pela paulatina modificação do propósito libidinal: 

o fim primário de receber, sugar, incorporar, ou 

tomar, vai sendo substituido pelo fim maduro de 

dar. 

Fairbairn (198~ considera que a dependência exibe sua 

forma mais extrema no estado intra-uterino, ° qual, do ponto de 

vista psicológico, se caracteriza por um grau absoluto de iden

tificação primária. Segundo ele, a persistência desta identifi 

cação após o nascimento é responsável pela manutenção da rela-

ção existente no fitero, o que faz perdurar a indiferenciação: ° 
objeto do bebê não apenas constituL ° seu mundo, mas também ele 
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mesmo. Para este autor, tal relação possui como característica 

mais acentuada o fato de ser incondicional, isto é, a criança de 

pende completamente da mãe, não somente para assegurar o seu bem 

estar físico e a sua existência, mas também, para a satisfação 

das suas necessidades psicológicas. Fairbairn admite que os a-

du1tos também dependem de forma similar uns do~ outros, tanto 

por suas necessidades psíquicas, como físicas, no entanto, colo 

ca que a diferença está na intensidade que, por ser mais reduzi 

da, determina uma dependência que nao é incondicional. Outra di 

ferença apontada se refere ao fato do indivíduo maduro se rela-

. cionar com vários objetos, enquanto que a criança tende a estar 
I 

dirigida apenas para um objeto, cuja perda é muito mais desola 

dora, po~ ser o único. 

José Bleger (1977), no que se refere a indiferencia-

çao primitiva, considera que nos momentos mais precoces do de

senvolvimento não existem objetos parciais (bons e maus) , mas 

sim, um "objeto aglutinado" (3). Este não tem as caracterÍsti

cas que a rigor são atribuídas aos objetos parcial e total. BI~ 

ger coloca que ele ê formado pelas identificações mais precoces, 

nas quais ainda não se estabeleceu uma discriminação ou difereg 

ciação entre os objetos bom e mau; entre impulsos orais, anais 

e genitais; entre o eu e o nao-eu; entre o interno e o exter-

no. Acrescenta ainda que ele contém uma situação EdÍpica mui-

to primitiva, na qual nao se produziu qualquer diferenciação no 

casal combinado, nem entre os objetos Edipicos (pai e mãe) e o 

ego do pa·ciente, e nem tão pouco entre o ego, superego, ideal de 

ego e ego ideal. Segundo este autor, o objeto aglutinado ê mui 

to ambíguo no sen tido de que pode f·jncio:nar aI te rnadamentc , de 

(3) Po~te~io~mente Blege~ abandona , te~ooo o Objeto Aglutinado 
pq~ iu~gã-lo inade.quado, adotan.io a de~i9naç.ao "Nuc.leo Ag.t!!:, 
~~naao , pa~a ~e ~e6e.~i~ ao me~·no co~ceito. 
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modos muito divergentes, distintos, segundo o predomínio cirams 

tancial, em seu interior, de um ou outro dos seus diversos com

ponentes. 

A partir do nascimento biológico, a criança vai grada 

tivamente tendo experiências de ter alguma necessidade que nao 

é prontamente satisfeita e, às vezes, nem é satisfeita. Tais 

frustrações permitem que ela possa perceber suas necessidades, 

fato que não ocorria no interior do útero, quando estas apare

ciam e eram imediatamente satisfei tas. De.staca-se, portanto, a 

importância da sucessão das experiências de estar com a mãe, in 

tercaladas com outras de estar separado desta, para que a crian 

ça possa tomar contato consigo mesma, com suas necessidades. E 

corno se a separaçao do provedor fosse a chave para o nascimento 

psicológico do Eu. 

o nascimento biológico ocasiona tantas frustrações que 

a criança opta por nega-lo. Passa a assumir um funcionamento 

simbiótico com a finalidade de recuperar a unidade perdida no 

momento do nascimento. Através desta simbiose psicológica ob

serva-se a persistência do estado de indiferenciação primitiva. 

Bleger (1977), considera que a simbiose se baseia num 

bloqueio no processo de projeção-introjeção. Segundo ele, o i~ 

divíduo só projeta, depositando no outro o núcleo aglutinado,que 

deverá permanecer imobilizado para que nao retorne ou seja rein 

trojetaBo pelo depositante. A fim de manter tal imobilização, 

ou por outro lado, evitar a reintrojeção, este autor admite que 

aparece um controle rígido através do vínculo simbiótico. 

A relação entre o depositante (aquele que projeta ou 
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deposita) com o depositado (objeto interno projetado), já foi 

estudada como empobrecimento ou esvaziamento do depositante, de 

pendência em relação ao depositado, etc. Bleger (1977) estudou 

a relação entre o depositado e o depositário (o outro sobre o 

qual se projeta. Segundo o autor, este último poderá se apre-

sentar de duas maneiras com relação ao primeiro: 

(1) pode ser depositário sem. que jamais tome conheci

mento disto e sem que sua conduta sejainfluen

ciada; e 

(2) pode atuar psicopaticamente, comportando~se de ma 

neira a confirmar o papel que lhe é projetado. 

Bleger (197~, considera que muitas vezes a projeção de algum p~ 

pel ocorre posteriormente a sua emergência espontânea por parte 

do futuro depositário. Além disso, admite que a rigor o termo 

simbiose deveria ser empregado quando a projeção fosse cruzada, 

de maneira que cada um atuasse em função dos papéis desejados 

pelo out ro . 

Uma vez apresentado estes esclarecimentos sobre o 

termo simbiose, pode-se agora defini-lo. Segundo Bleger (1977) 

a simbiose é uma estreita interdependência entre dois ou mais in 

divíduos que se complementam para manter controladas, imobili-

zadas e até certo ponto satisfeitas, as necessidades da parte 

mais imatura da personalidade (parte psicótica da personalidad~, 

a qual se mantém dissociada ou segregada da realidade e das pOE 

ções integradas (madura) e neur6tica da personalidade. 
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Sobre o bloqueio no processo de projeção-introjeção , 

falou-se de sua relação com o vínculo simbiótico. Acresce-se a

gora a informação de que o mesmo bloqueio também se relaciona 

com o vínculo autista. Bleu1er (apud B1eger, 1977) introduziu 

o termo "autismo" (4) para se referir ao distanciamento da rea-

1idade, .acompanhado pelo relativo ou absoluto predomínio da vi

da interior. 

B1eger (1977) considera que as relações autista e sim 

biótica se passam entre os objetos internos que se encontram em 

franco processo de dissociação e, em parte deles, de expulsão 

projetiva. Por isso, cont1ui que autismo e simbiose sãd os ex-

tremos de uma cisão entre o projetado e o introjetado, podendo 

se alternar ou coexistir numa mesma relação. 

Para Bleger (1977). os vínculos autista e simbiótico 

tem em comum o fato de serem narcísicos, no sentido de que se 

passam com os objetos internos, visando o princípio do prazer 

e a defesa de tais objetos da intromissão da realidade externa. 

Este autor considera que a diferença entre tais vínculos reside 

em que no simbiótico o objeto que serve como depositário perten 

ce ao mundo exterior, enquanto que no autista, pertence a uma 

zona da mente, ou do corpo do indivíduo. De qualquer maneira, 

Bleger admite que os dois tipos de ligação se implicam mutuamen 

te, isto é, não pode haver autismo sem simbiose e vice-versa. 

Segundo ele, a busca das relações de depend~ncia simbiótica aca 

ba funcionando como uma forma de controle e de manutenção de u-

(4) O conceito de auti~mo é &emelhante ao de e&quizoidia, já a
p~e&e~tado no capItulo 1, item 1.3.4.3 - A ~elaç~o ent~e o 
conte)to ~ocial alienado~ e a d~ogadicç~o. 
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ma barreira que impede a aproximação objetiva do outro e a pene 

tração deste no interior do eu - autismo. 

o drama do narcisismo é que tudo se passa em torno 

do Eu, em franco processo de projeção. No entanto, é normal du 

rante o chamado estádio do espelho, o qual, segundo Fages (1977), 

se extende do 6 9 ao 18 9 mês de vida e pode ser subdividido em 

três etapas: 

la. etapa - A imagem do espelho & percebida como uma realidade, 

ou pelo menos como um outro. 

I 
2a. etapa - A criança deixa de tratar a imagem como se fosse um 

objeto real; abandona a atividade de tentar encon 

trar o outro que estaria escondido atrás do espelho

percepção de uma imagem. 

3a. etapa - reconhecimento desse outro como sendo a própriaima 

gemo Trata-se de um processo de identificação pri

mária, uma conquista progressiva da identidade do 

sujeito: identificando-se a uma imagem que nao 

ela própria, a criança acaba por se reconhecer, por 

apreender a forma global de seu corpo, como uma ima 

gem exterior de seu corpo. 

A identificação primária é denominada por" Lacan (apud 

Fages, 1977) de identificação imaginária devido a sua natureza 

dual. A criança se identifica a um duplo de si mesma, a uma i

magem que não é ela própria, mas que lhe permite reconhecer-se. 

Distinguen-se, portanto, o corpo da criança e a sua imagem. Es-
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ta identificação constitui o tronco de todas as outras identifi 

caçoes. 

A atividade imitativa é citada por Fages (1977) como 

um tipo de reação especular. Para exemplificar esta atividade, 

este autor menciona a criança que brinaa com uma boneca, a a

gride e em seguida chora, imitando o sentimento da boneca. Se-

gundo ele, esta relação agressiva é homóloga à do corpo diante 

da imagem no .espelho: é uma relação dual que se caracteriza pe 

la indiferenciação, pela confusão de si mesma com o outro - ali 

enação (5). Neste sentido o corpo do outro é tratado como um 

duplo do próprio corpo. 

Fages (1977) considera que as primeiras relações com 

a mae também apresentam características imaginárias. Segundo e-

le, a criança deseja ser o complemento da genitora; deseja to

mar o lugar daquilo que falta a esta - o falo (6). Portanto, ao 

desejar ser o pai, a criança se propoe a imitá-lo. E~tas primei 

ras identificações com o pai antecedem a situação Edípica e 

constituirá o ponto sobre o qual a criança regridirá após a re

solução do Edipo. Segundo Freud (1976b), através deste proces

so de identificação, o indivíduo introjeta o objeto, passando a 

assumir suas características pessoais, isto é, ser como o obje-

to. 

Fages (1977) considera que a constituição do Eu se dá 

no estádio do espelho. quando a criança consegue ultrapassar vi 

( 5 ) 

( 6) 

o tenmo alienaç.ão f c.om e.6te .6C!.ntido p.6ic.olõg.tc.o, lá. ôoi de.
ôinido pon Fage.6 1977l, no item 1.3.4.3 -A nelaç.ao entnr. o 
c.ontexto .6oc.ial afienadon e a dnogadic.ç.ão. 
Falo .6inni~~c.a o atnibuto patenno. Pontanto, não .6e ne.iene. 
ao .6exo 15io.e.og{c.~, pana o quae. Lac.an (apud Fage..6, 1977), 'ne.
henva o nome pen~.6. 
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toriosamente a 3a. etapa deste estádio. Admite tamb€m que neste 

momento ela pode experienciar a localização ou re-conhecimento 

do seu corpo, muito embora ainda não consiga se distinguir do 

outro. Portanto, o outro não € percebido em sua alteridade, is 

to €, com suas diferenças em relação ao Eu. Suas necessidades e 

peculiar.idades não importam. O interesse é apenas pelas próprias 
-

necessidades e, sendo assim, sobre o outro deverá ser deposita~ 

do a imagem idealizada do provedor a fim de garantir, na fanta

sia inconsciente, a .satisfação ilimitada, a partir da recupera

çao da simbiose intra-uterina. Trata-se de um momento narcisis 

ta; o indivíduo só consegue ter 

mesmo. 

prazer com·o igual, consigo 
I 

- Aos poucos a criança vai deixando de negar o nascimen 

to; vai se permitindo vivenciar as separaçoes da mae provedora, 

o que culmina na desco?erta do pai. Este passa a ser usado pa

ra explicar a ausência da genitora: "mamãe não está com o fi-

lhinho porque está com papai". Neste momento o triângulo Edípi 

co é formado; aparece um terceiro elemento que se interpõe na 

relação mãe-filho, como um corte. Sua função é separar a mae 

do filho. g vivenciado como fonte de frustração e, por isto, 

desperta a agressividade do filho que não aceita ser frustrado. 

g muito comum neste período a criança de ambos os sexos desejar 

na fantasia inconsciente a morte do pai para que ela possa des

frutar da mãe livremente. O pensamento ê dotado de uma lógica 

primária, subjetiva. Interpreta, por exemplo, a ausência da 

mãe da seguinte maneira: mamae está com papai porque não me 

ama. Isto revela um egocentrismo, uma dificuldade de perceber 

que a mae também tem necessidades e que por isto está com o pai. 
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Laplanche e Ponta1is (1976, p. 116) definem o Comple

xo de gdipo da seguinte maneira: 

..• "Conjunto o~ganizado de de~ejo~ amo~o~o~ e ho~ti~ 
que a c~an~a expe~imenta ~elativamente ao~ pai~. Sob 
a ~ua chamada no~ma po~itiva, o complexo ap~e~enta-.6e 
como na hi~tó~a do tdipo-~ei_ de~ejo da mo~te do ~i
vai, que é. o pe~~onagem do me.6mo .6exo, 'e de~ejo ~e
xual pelo pe~~onagem do ~exo opo~to. Sob a ~ua 6o~ma 

~ negativa, ap~e~enta-.6e, inve~~amente: amo~ pelo p~og! 
nito~ do me~mo ~exo e ódio ciumento do p~ogenlto~ do 
~exo opo~to. Na ~ealidade, e.6ta6 duaa 6o~maa encon
t~am-~e em g~au~ dive~~o.6 na chamada n04ma completa 
do Complexo de Edipo". 

Pretende-se agora apresentar sumariamente a abordagem 
\ 

freudiana do Complexo de ~dipo. Para tal serão descritas as 

fases do desenvolvimento sexual, a fim de localizar historica

mente o aparecimento do compÍexo. Além disso surgirão conside

rações não somente sobre o complexo em questão, como também, so 

bre a fase em que ele aparece (fá1ica), procurando-se distinguir 

as diferenças entre os sexos. 

Sobre o desenvolvimento da sexualidàde, Freud (1976a) 

considera que sua primeira fase se extende de zero a um ano. ~ 

denominada "oral" devido a importância· da boca, corno zona eróge

na, durante este período. A segunda é denominada de "sádico-a

nal". Extende-se de 1 a 3 anos e tem o orifício anal como prig 

cipal zona de satisfação libidina1. A terceira é chamada de fi

lica em virtude do fato dos impulsos sexuais estarem sob a pri

mazia do pen1s. Sua duração vai do 39 ano ao 59 ano "de vida. g 

nela que o Complexo de Edipo dos meninos aparece pela primeira 

vez. Entre o 59 e o 89 ano de vida encontra-se urna faixa temp~ 

ra1 denominada "período de latência", em virtude de se obser-
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var uma parada e um retrocesso no desenvolvimento sexual. Por 

último, Freud (1976a) aponta a fase genital que se organiza da 

puberdade em diante. ~ assim denominada por se caracterizar p~ 

la predominincia dos impulsos genitais e, com isto, pela sujei

ção da sexualidade a função reprodutiva. ~ nesta etapa que se 

dã o reaparecimento do Complexo Edipiano. 

Freud (1976a) admite que antes do período de latên-

cia dá-se o encontro do primeiro objeto de amor - a mãe. Elecon 

si dera que esse encontro é acompanhado pelo apareéimento concomitante de 

mecanismos repressores, cuja finalidade seria esconder do conh~ 

cimento consciente'os fins sexuais dirigidos a genitord. tolocj 

também que na puberdade reaparece a antiga eleição incestuosa e 

que a par,tir daí o indivíduo enfrenta a difícil tarefa de des-

vincular-se dos pais. Segundo este autor, enquanto tal tarefa 

nao for cumprida, nao se pode deixar de ser criança para se tor 

nar adulto. Para o menino, ela consiste, Dor um lado, em desli 
~ -

gar os desejos libidinosos daquela que o gerou, transferindo-os 

para um objeto real não incestuoso. Por outro lado, basea-se na 

reconciliação com o pai, se permaneceu em oposição a este, ou 

na libertação da pressão deste, se, como reação a sua rebeldia 

infantil, tornou-se subserviente a ele. Os neuróticos paraFreud 

(1976a), são aqueles que fracassam por completo nesta tarefa. ~ 

neste sentido que eie coloca o Complexo de ~dipo como o núcleo 

de todas as'neuroses. 

Freud (1976d) considera que a sexualidade amadurecida 

(genital, normal) não se encontra muito distante da infantil e

xistente ~ntre o 3 9 e o 59 ano de vida. Segundo ele, a difereg 

ça entre {las reside no fato de que nesta última a primazia não 
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é dos genitais, como na primeira, mas sim, apenas do órgão se-

xual masculino (falo). 

Freud (1976d) admite que na fase f~lica, a distinção 

entre homens e mulheres, por parte do menino, não é feita pela 

diferença nos órgãos genitais. Portanto, a princípio ele pensa 

que todos os seres vivos, possuem penis, o qual ocupa seu inte--

resse em alto grau e constantemente estabelece novas tarefas ao 

seu instinto de pesquisa. Assim, ele procura ver o membro se

xual das outras crianças, a fim de compará-lo com o seu. No de

curso destas pesquisas, descobre que as meninas não o possuem, 

o que é negado. 
I 

Segundo Freud (1976d), a contradição entr.e a 

observação e a pré-concepção é encoberta por um pensamento do,ti 

po: "O falo dela ainda é pequeno e ficará maior dentro em bre

ve". Este autor ainda considera que após algum tempo o menino 

deixa de se utilizar da negação, passando a imaginar que a meni 

na tinha um órgão sexual masculino, mas que este lhe fora reti

rado,.posteriormente, por castração. 

Freud (1976d) considera que o menino nao generaliza 

rapidamente sua observação de que algumas pessoas do sexo femi-

nino carecem de penis. Portanto, admite que inicialmente o ga

roto crê que a mãe possui penis e que apenas algumas mulheres 

indignas e despresíveis não o têm. A aceitação de que a genito

ra não possui falo ocorre, para este autor, quando o menino pa~ 

sa a se preocupar com a origem e nascimento dos bebês, o que a

caba resultando na descoberta de que apenas as fêmeas podem dar 

a luz. Segundo Freud (1976d), a depreciação das mulheres, o 

horror a elas e a disposição ao homossexualismo derivam d/!sta 



123. 

convicção final de que elas nao possuem o membro masculino. 

Sobre a dissolução do Complexo de ~dipo, Freud (1976f) 

apresenta virias hip6teses para explici-1a. A primeira se refe

re aos desapontamentos penosos ou vivências frustrantes. Segun

do este autor, a impossibilidade da efetivação dos desejos in

cestuosos culminaria na dissolução do complexo. A segunda hipó 

tese enfátiza os fatores hereditários. Freud (1976f) explica que 

da mesma forma que Os dentes de leite caem para que os permaneg 

tes comecem a crescer, também o Complexo de ~dipo pereceria pa

ra dar lugar. a fase seguinte. 

A terceira hipótese se refere a ameaça de castração. 

Freud (1976f) considera que na fase filica, o interesse do meni 

no pelo penis se manifesta pela frequente manipulação do referi 

do membro, fato que culmina na descoberta de que os adultos não 

aprovam tal comportamento. Ele coloca que esta desaprovação -e 

muitas vezes expressa sob forma de uma promessa de cortar o mem 

bro sexual do garoto. Segundo Freud (1976f), inicialmente o ra 

pazinho não acredita nesta ameça, entretanto, rompe sua descren 

ça quando ve os genitais femininos. Portanto, conclui que a 

aceitação da possibilidade de ter o falo retirado e o reconheci 

mento de que as mulheres não o possuem, destroem tanto a organi 

zaçao filica. quanto as duas formas de Complexo de ~dipo. A po 

sitiva se extingue diante do medo de ser punido com a extirpa

ção do penis. enquanto que a negativa é dissolvida em função da 

constatação da castração como pré-condição. 

Segundo Freud (1976f). a menina também apresenta uma 

organização fálica, um complexo de Castração e uma problemática 
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Edípica, no entanto, tais processos não se dão da mesma forma co 

mo no.menino. Este autor admite que inicialmente ela vivencia 

seu clitóris como se fosse um penis, sentindo-se inferior e in-

justiçada, quando percebe a existência deste órgão em algum com

panheiro de brinquedos. Surge então uma inveja do penis. Freud 

(1974b) considera que a partir deste momento podem surgir três 

linhas de desenvolvimento. Na primeira, cresce insatisfeita com 

seu clitóris, abandona sua atividáde fálica e, com ela, sua se-

xua1idade em geral, bem como parte de sua masculinidade em ou

tros campos. Na segunda, se aferra com desafiadora auto-afirma

tividade, a fantasia de ser homem; a esperança de um dia conse-
. I 

guir um penis, a qual pode durar até uma idade bastante tardia, 

torna-se o objetivo de sua vida. Esse complexo de masculinidade 

pode resultar numa escolha de objeto homossexual. A terceira -e 

a única que a conduz a uma atitude feminina normal - a forma po

sitiva do Complexo de ~dipo. 

Sobre a segunda linha de desenvolvimento, Freud (1976fj 

considera que o complexo de masculinidade leva a menina a presu

mir que em alguma época anterior possuira um membro masculino,mas 

que depois perdera-o por castração. Segundo ele, a garota nao 

pareCe generalizar esta inferência para outras mulheres adultas, 

percebendo-as como possuidoras de grandes falos. 

Sobre a forma positiva do Complexo de ~dipo na menina, 

Freud (1976g) coloca que inicialmente ela abandona o desejo de 

um penis, em favor do desejo de um filho e, com este fim em vis-

ta, toma o pai como objeto de amor, transformando a mae no obje

to de seu ciúme. Assim encontra o caminho para a referida for-

ma positiva do complexo em questão. Como este último desej,) tam 
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bém nao se realiza, acaba sendo gradativamente abandonado. Se-

gundo Freud (1976f), as duas vontades (possuir um penis e um fi 

lho) permanecem então fortemente catexizadas no inconsciente e 

a ajudam na preparação do seu posterior papel feminino. 

Freud (1976f), considera que a repressao nao é sufici 

ente para superar ou destruir o Complexo de ndipo. Admite tam

bém que através da repressão o complexo persiste em estado in-

. constiente no id e poderi manifestar, mais tarde, seu efei to 

patogênico. Segundo Freud (1976g), como na menina é a castra-

çao que introduz o complexo, este não pode ser demolido; é len

tamente abandonado e reprimido. No caso do menino, este autor 

(1976g) acha que em situações ideais, a ameaça de castração se 

incumbe da dissolução do complexo em questão. Assim, este des~ 

parece até do inconsciente; o superego torna-se seu herdeiro. 

Sobre a formação do superego, ou ideal de ego, Fr'eud 

(1976c) considera que a principio existe a identificação do me-

. . (7) C 1 . 1 nIno com seu paI .. o oca que Slmu taneamente, ou pouco tem 

po depois, ocorre o investimento libidinoso da mãe, e que este 

duplo enlace permanece como uma estrutura afetiva não confli

tiva até que o garoto perceba que seu genitor é um rival no que 

se refere aos favores da genitora. Segundo este autor, neste~ 

mento sua identificação com o primeiro torna-se ambivalente na 

medida em que passa a incluir o componente hostil. Acrescenta 

também que inicialmente o ego se sujeita aos impulsos proceden-

(1) A 6im de ~impli6ican ~ua apne~entaç~o, Fneud (1916cJ, p~e6e 
niu li e ne6enin apenall a identi 6ica.ção com o pai, no en.ta.nto, 
admite que elite pnocell~o lle dá com o~ pai~. 
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tes do id, mas que, posteriormente, tenta desviá-los pelo pro-

cesso de repressao. 

Segundo Freud(1976c), após o abandono do objeto pelo 

processo de repressão, observa-se urna regressao do estado de ca 

texia objetaI em relação a mae para o estado de identificação 

com o pai (identificação secundária), que ê imediatamente incor 

porado, o que determina urna diferenciação numa parte do ego, dan 

do origem ã formação do superego. 

Freud (1976c) coloca que e.sta transformação de uma es 

colha objetaI erótica numa alteração do ego constitui também um 
\ 

método pelo qual o ego pode obter controle sobre o id e aprofun 

dar suas relações com ele. Acrescenta também que quando o ego 

se identifica com o objeto, assumindo suas características, es-
, 

ta se forçando ao id corno objeto de amor e, desta forma, tentan 

do compensar sua perda (substituição da libido objetaI pela nar 

císica). -Explica este autor que e como se o ego dissesse ao id: 

"Olhe, você também pode me amar; sou se1melhante ao objeto". 

No caso da menina, Freud (197&f) considera que a ine

xistência do temor da castração faz com que a interrupção da or 

ganização fálica e a formação do supereg~ resultem, muito mais 

que no menino, de ameaças exteriores em ~ermos de perda de a-

mor. 

Freud (1976g) ainda coloca que na menina, o fato do 

Complexo de 1!dipo não poder ser demolido: explica porque o supe

rego das mulheres nunca ê tão impessoal" tão independente de 

suas origens emocionais, como exipc-se q!1ue o seja nos homens. 
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Fica então evidente que o superego ê o herdeiro do 

Complexo de gdipo. Freud (1976e) considera que após a introje

ção dos primeiros objetos catexizados pelo id - os genitores, o 

indivíduo deixaria de sexualizá-Ios e passaria a reter suas ca

racterísticas essenciais (sua força, sua severidade, sua incli

nação a .supervisionar e punir, etc). Admite também que o fun

cionamento do superego consistiria em pressionar o ego sob a 

forma de uma consciência de culpa. 

Entretanto, Freud· (1976e) chama at.en~ão que nem sem

pre a existência do superego significa o fim do Complexo de Edi 

po, ou dito de outra maneira, o fato do indivíduo possuir uma 

consciência moral não significa que tenha solucionado sua·pro

b1emática edípica. Para justificar esta afirmação, Freud (1976e) 

aborda a questão do masoquismo moral. 

Freud (1976e) considera que no masoquismo moral a pr~ 

ocupaçao com a moralidade ê exagerada; o indivíduo apresenta-

ria uma consciência extremamente sensível as proibições. Entr~ 

tanto, não seria consciente desta sua necessidade de auto-puni

ção com seus sentimentos de culpa. Por um lado, este autor con 

sidera que isto significa um intenso sadismo por parte do supe

rego dirigido para o ego. Por outro lado, destaca o masoquismo 

do último que busca a punição, quer do primeiro, quer dos pode

res parentais externos. 

Neste sentido, Freud (1976e) conclui que através do 

masoquismo moral dá-se uma regressão ao complexo de édipo. Ele 

explica que a moralidade surge da dessexualização do complexo , 

entretanto, ao ser sexuali zada, remeteria ao prazer exageraLo do 
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indivíduo na relação com os pais internos. 

Jean Baptiste Fages (1977), de orientação lacaniana , 

propoe uma interpretação do Complexo de ~dipo. Considera que 

seu primeiro momento se dá na terceira etapa do estádio do esp~ 

lho: a criança se identifica com a mae e com o falo. Num segu~ 

do momento o pai intervem, como um desmancha prazeres, para pri 

var a criança dessa identificação, e a mãe do falo. Assi~ prol 

be tanto a criança, quanto a genit~ra, de se aproximarem para u 

ma troca. Neste momento se dá o encontro com a lei do pai. 

Segundo Fages (1977), se a criança· e a mae a~eitam a 

lei paterna, segue-se o terceiro momento do ~dipo.· A criança 

se identifica com o pai, introjetando-o. Como a principal fun

ção do geni tor é a da palavra, que significa lei, este autor con 

si dera que tal introjeção, representa a incorporação da lei, da ordem, da 

cultura, do simbólico. 

. Fages (1977) 
.. 

admite que primeiramente e preciso que 

a mae reconheça o pai como representante da lei, mediante o que, 

a criança poderá reconhecer o nome do genitor. Neste sentido, 

se a genitora denega a função paterna e se a criança recusa a 

lei, o imaginário persiste, quer dizer, a criança permanece li-

gada a mae, idealizada como provedora de todas as necessidades. 

Portanto, para concluir, pode-se dizer que a resolu

çao do ~dipo di-se geralmente no final da ado1esc~ncia, quando 

tanto a mãe, quanto o filho, passam a aceitar a autoridade, o po

der de separação do pai. A aliança dos pais deixa de ser vio

lenta para o filho, que está podendo se aproximar de ambos. Os 

desejos de afastar o genitor para ficar com a genitora, istt é, 
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as catexes libidinosa e hostil, sao elaborados. O filho se i-

dentifica com o pai, introjetando-o como símbolo do social, da 

~ei que proibe o incesto, a relação simbiótica mãe-filho, e a 

existência narcísica, egocêntrica, que resulta do desejo pela 

simbiose. Nestemomento.o relacionamento afetivo com o outro 

deixa de se passar a nível imaginário; dá-se acesso a ordem sim 

bôlica. A aceitação do corte, da frustração dos desejos, se e

fetiva mediante a elaboração de que é impossível ter todas as 

necessidades satisfeitas, porque existem outras pessoas que tam 

bem têm necessidades, e às vezes nao é possível todos sairem sa 

tisfeitos. Tal elaboração pressupoe um conhecimento d~ Eu (is

to é, das necessidades que o indivíduo experiencia nos momentos 

de impossibilidade de satisfação) e do Outro, com suas respecti 

vas neces·sidades. Na medida em que o Eu e o Outro só poderão ser 

conhecidos ou re-apresentados através do discurso, a linguagem 

passa a receber um destaque especial . 

. Anika Lemaire (1979) considera que a analise do dis-

curso revela a existência de um Eu, de um Tu e de um Ele. Segu~ 

do esta autora o Eu se refere àquele que fala; o Tu é o outro 

a quem são dirigidas as palavras; e o Ele é o elemento ausente 

do discurso, isto é, constitui a estrutura real inconsciente,~ 

nao aparece, podendo apenas se fazer representar através do di~ 

curso. A emergência do diálogo vai então significar a troca a

fetiva da sexualidade amadurecida, o abandono do egoismo primá

rio. 

Como jifoi dito, na fase Edípica se estrutura o tri

ângulo original constituído por pai, mae e filho. A não re~··olu 

ção do ~dipo ·leva o indivíduo a buscar relacionamentos tri •. ngu 



130. 

lares: ou ele vive se sentindo o rejeitado, o terceiro excluí

do na relação afetiva de duas pessoas. Neste caso, poderá se 

isolar, rejeitando a todos corno se quizesse retribuir o senti-

mento de estar rejeitado. Ou então, ao invés de aceitar a posi 

çao de rejeitado, pode tentar estabelecer uma aliança amorosa 

com alguém que, ao mesmo tempo, constitua um ataque a urna ter

ceira pessoa, que passa a ocupar o lugar de rejeitado. Após a 

resolução do ~dipo, o triângulo se desfaz. O indivíduo pode per 

ceber que sua mãe está com seu pai simplesmente porque gosta do mesmo, o 

que não exclui a possibilidade de gostar do filho. A voracida

de é elaborada: o fato de não ser amado na intensidade do dese 
\ 

jo nao significa desamor, mas sim, um amor menor do que o espe-

rado. O cerne da resolução reside, portanto, na possibilidade 

de amar um amor menor, ria aceitação ·do limite do outro. Reside 

t~mbém na libertação do Eu a partir da descoberta do Outro. Du 

rante o ~dipo, o desejo de estabelecer urna relação simbiótica a 

prisionava o indivíduo ao Outro, que não era percebido corno tal, 

mas sim, corno provedor. No entanto, a descoberta deste outro o 

casiona um corte ou destruição do desejo do Eu, libertando-o. 

Foi dito que a formação do Eu dependia das experiên-

cias com a mae. À partir da separação d~ objeto que prove -e 

que a criança pode conhecer suas necessidades, seu Eu. Por ou.., 

tro 1ado~ é também a partir das reações especulares que o indi-

víduo torna contato consigo mesmo, atrav;s do outro, que serve 

corno depositário e reflete os aspectos próprios projetados. A 

descoberta do Outro só se faz possível m partir do aparecimento 

do pai. Tal descoberta relaciona-se com a formação da indivi-

dualidade ou subjetividade. a qual pressupõe o conhecimento do 
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Eu e do Outro, separados por seus limites, demarcados por suas 

peculiaridades. A individualidade ê, portanto, consequênciada 

solução edípica; funciona como um renascimento. O sair do úte

ro materno ê apenas um nascimento biológico; a experiência do 

nascimento (nascer psicológico) só vai se dar no final da ado

lescência quando se aceita definitivamente o nascimento bio1ógi 

co, a ruptura da ligação simbiótica com a mãe. 

2.3 - O Desenvolvimento Psiguico do Toxicômano: Considerações ~ 

rais sobre a Etiolo~ia Psicológica das Toxicomanias 

Muitos autores parecem crer na existência de uma relação 

causal entre certos fenômenos psíquicos e a toxicomania. Neste 

sentido, admitem a existência de uma etiologia psicológica de~ 

ta patologia. Este ê o caso por exemplo de Claude Olievenstein 

(1983) que, apesar de acreditar no de_rerminismo causal das 

toxicomanias, considera também que este devir não é ineludível 

e nem tão pouco irreversível. Mais especificamente, este autor 

coloca que o toxicômano passa por certos acontecimentos durante 

a sua infincia, os quais, somados, serao os possíveis responsi

veis pela conduta drogadictiva. O termo w'possfveis" foi subli

nhado para enfatizar o quanto esta questão do determinismo é a

bordada de forma relativa pelo autor citado. Para ele, qualquer 

fenômeno psíquico poderi ou nao produzir-se dependendo da velo

cidade do encontro psíquico e do momento de seu advento. 

Portanto, para Claude Olievenstein (1983) mesmo que 

um indivíduo tenha formado uma est:utura toxicomaníaca na in-
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fância, poderá nao se tornar necessariamente um toxicômano. Se

gundo este autor, para que isto ocorra duas condições são neces 

sirias e suficientes: 

1. A primeira e que o indivíduo encontre a droga; e 

2. A segunda ~ a sua relação com a transgressão dalei. 

Conforme já foi dito no item 1.3.3.2., Olievenstein 

(1983) distingue os usuários de drogas, sejam elas fortes ou 

fracas, dos toxicômanos. Considera que nos primeiros não exis

te uma infância específica como no caso dos últimos. Segundo es 
. \ -

te autor, a questão dos usuários depende de um questionamentoso 

cia1, enquanto que os viciados são doentes em estado de sofrimento e, 

por força- disto, necessitam de uma intervenção terapêutica esp~ 

clfica. Alem disso, este autor admite a existência de inGmeros 

estados intermediários entre estas duas condições. 

Para explicar a produção da toxicomania, Olievenstein 

(1983), seguindo a linha de pensamento da Escola Francesa de 

Psicanálise, propõe a Teoria do Espelho Partido, a qual se ba

seia na Teoria do Espelho de Jacques Lacan. 

Olievenstein (1983) explica que a teoria do espelho 

de Lacan considera que a formação da identidade ocorre quando a 

criança se descobre no espelho como um alguem separado da mãe. 

Neste momento sedaria a rutura da existência fusional com a g~ 

nitora. Segundo Olievenstein (1983), o psicótico seria aquele 

que por mGltiplas razoes permaneceu em estado fusional com a 

mae porque nao conseguiu realizar o estágio do espelho. ~ste 

autor admite que com a criança candidata a uma futura toxicllma-
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nia ocorre algo de intermediário entre um estágio de espelho rem 

sucedido e um estágio de espelho impossível. 

Mais especificamente, 01ievenstein (1983) explica que 

o que ocorre com o futuro toxicômano é o seguinte: no momento 

em que está diante do espelho, este se parte, refletindo, si-

mu1taneamente, uma imagem e urna fenda. Trata-se de uma imagem 

fragmentada, incompleta. Segundo este autor, as fendas deixa-

~as pelas ausincias do espelho so podem remeter ao que existia 

antes: a fusão mãe-filho, a indiferenciação, a inexistincia de 

urna identidade. Admite também o mesmo autor que a vertente me

lancólica da toxicomania caracteriza-se por esta angústia de 

ser e ao mesmo tempo não ser, bem corno pelo sentimento de incom 

p1etude que surge deste duplo movimento simultâneo do reconheci 

mento e da quebra. 

Portanto, conclui 01ievenstein (1983) que o dmmado e~ 

tâgio do espelho partido explica a incomp1etude, a existência 

parcial do toxicômano~. Segundo este autor, o viciado não pode 

ser enquadrado inteiramente em nenhum diagnóstico, muito embora 

apresente um pouco de cada um deles, isto é, ele é um pouco ma

níaco-depressivo, um pouco homossexual, um pouco normal, etc. 

Muitos autores defendem esta tese que apregoa os di 

versos componentes psicopato1ógicos do toxicômano. Jean Bergeret 

(1983) descreve toxicômanos com diferentes estruturas:psicóti-

ca, neurótica, depressiva, etc. 

G10ver (1949) classifica as adicções de narroticos co 

mo estados transicionais ma1ígnos entre as psiconeuroses e as 

psicoses, entretanto, não as considera corno urna entidade pa101~ 
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gica, mas sim, como um complexo sintomático que compreende di-
~ . versos transtornos pSlqUlCOS como a esquizofrenia, os estados 

depressivos, as psiconeuroses, as perversoes, os estado~ fron--

teiriços ~ os transtornos de caráter. 

Martinez Pina (1963) considera que as toxicomanias po 

dem ser encontradas secundariamente a uma perturbação mais am--

pIamente pré-existente, como a psicopatia. Admite também a exis 

tência dos componentes neurotico e psicótico das toxicomanias. 

Mareio Versiani (1980) coloca que o abuso de drogas 

se si tua em ·três grandes areas: a psicótica, a neuróttca . e a 

psicopática. 

Como se pode ver, a hipótese desta dissertação sobre 

os múltiplos componentes psicopatológicos das toxicomanias 

compartilhada por outros autores, dentre os quais destaca-se 

Claude Olievenstein, que chegou a construir uma teoria - a do 

.. 
e 

Espelho Partido - para justificar a referida hipótese. 

A propósito desta Teoria do Espelho Partido, caberia 

interrogar: Porque o espelho se parte? Claude Olievenstein 

(1983) considera que a quebra é algo que se passa no sistema 

mãe-filho, quando este sistema não funciona, ou funciona parci

almente. Segundo este autor, para que haj a quebra é preciso que 

tenha havido um ou mais choques. Ele admite que a mãe recebe e 

reflete tais choques. Coloca também que é a manutenção desse 

refletir, permanente durante a infincia, que contribui para a 

imaturidade ou enfraquecimento do ego do toxicômano. 

Quanto as causas da queira. Olievenstein (1983) desta 
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ca o fato do toxicôm'ano ter ocupado, quando bebê, o lugar de um 

outro" que seria, por exemplo, um irmão ou irmã mortos. Conside 

ra que nestas circunstâncias a criança é vivida e se vivencia 

corno não tendo urna identidade e um lugar próprios. Nesta cinéti 

ca da relação mãe-filho, o pai encontra-se ausente ou presente 

de form~ negativa (pai frágil), na medida em que não se mostra 

suficientemente forte para romper o intercâmbio mãe-filho. Des

ta forma, só resta a criança se entregar a busca do prazer to-

tal e infinito, simbolizado na relação com a genitora. Segun

do o autor referido, nesta cinética talvez esteja a causa da ho 

mossexua1idade, tão frequente entre os toxicômanos. 

Na teoria 1acaniana, a lei é transmitida pelo pai. 0-

lievenstein (1983) coloca que quando, o genitor é vivenciado co

rno frágil (pai idoso, impotente, homossexual, ou incapaz de le

var a mae ao orgasmo), tal transmissão torna-se inoperante, sur 

gindo a mencionada tendência para transgredir a lei, que foi des 

tacada anteriormente como uma das condições necessárias e sufi

cientes para a produção da toxicomania. 

Esta tendência para transgredir a lei vai caracteri-

zar o chamado Estágio do Exagero, o qual sucede o estágio do e~ 

pelho partido. Quando o pai não exerce sua função de transmi-

tir a lei, o limite, o não, e a necessidade da criança desta f~ 

çao paternal não pode ser verbalizada em virtude de alguma cen

sura, é então comunicada por via não verbal, isto é, por atua-

çoes. O exagero constitui uma atuação na medida em que ao ul-

trapassar olimite aceitável, o indivíduo expressa não verbalme~ 

te um pedido de limite, isto é, sua carência da função paterna. 
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.. 
Na medida em que o exagero so aparece em virtude de 

algo que nao é verbalizado (o pedido de limite), ele pressupõe 

a existência de um segredo. Segu~do Claude Olievenstein (1983), 

isto explica o prazer do toxicômano em fazer questão de tornar 

evidente e notório, especialmente para os familiares, Sua adic-

çao exacerbada. Este autor cita um paciente de 35 anos que ten 

tou o suicídio por três vezes diante de seu filho, e outro de 

31 anos que produziu urna dúzia de comas também na frente do fi 

lho, ao passo que na ausencia deste, fizera apenas dois. 

Claude Olievenstein (1983) explica que tudo se passa 

corno se o pai saldasse diante do filho suas próprias dívidas. 

Coloca que tais dívidas' .remetem a um período em que as vias de 

transmissão da lei estavam ocupadas pelo não dito, isto é, pe

lo que a tradição oral familiar ocultou. Como jamais pode fa

lar da falta do pai, só lhe resta demonstrar a angústia e a cul 

pa por este segredo. Talvez caiba deixar que Olievenstein(1983, 

p •. 15) fale: 

••. "PolL~adolL da angül.dia de uma demanda que não pod'e 
60ILmulaIL em ~empo hábil pelLan~e 4eU4 plLõplLio~ pai~, o 
lado e4pec.ulalL do "demon4~lLdivo" do ~oxic.ômano ê. c.on 
~equênc.ia dilLe~a da c.en~ulLa que lhe 60i impo~~a, ou 
que ele 4e impô4". 

g neste sentido que Olievenstein (1983) define a toxi 

comania corno uma sucessao de atuações, com a constância de um 

imaginário, através do qual o toxicômano procura reviver instan 

tes privilegiados de sua infância (8). Coloca ainda este autor 

(8) Ne~ta de6inição e~~ã implZc.i~o o c.omponen~e pelLvelT..~o da~ ~o 
Xic.oma.1ia~, o qual ~ Olá. e~~udado no .i~em 2.4.3. 
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que é por isso de que se diz que a base desta patologia é a ex

trema dificuldade de constituir um ego adulto •. Como já foi di

to, a imaturidade egoica resultaria do estágio do espelho parti 

~. 

01ievenstein (1983) considera que o primeiro momento 

do exagero é aexacerbaçio da função 1Gdita. Explica que para 

fugir do sofrimento relacionado a falta de uma identidade intei 

ra, a criança a1ucina o imaginário de uma forma mais intensa que 

as demais. A primeira forma de obter tal alucinação é através 

do jogo. Segundo este autor, aos poucos o j~go torna-se cada 
\ 

vez mais complexo, passando a apresentar caracterí~ticas sado-

masoquistas: brinca-se de fazer a família sofrer, de fugir, de 

meter medo, etc (9) 

01ievenstein (1983) coloca que o segundo momento do 

exagero é a exacerbação da masturbação. Explica que com o pas-

sar do tempo, alucinar o real e viver o imaginário torna-se in-

suficiente para a criança, que se lança numa busca de algo mais 

interessante que o brinquedo. Assim, acaba descobrindo o -pro-

prio corpo como fonte de prazer. Este autor esclarece que a 

atividade masturbatória ocorre com todas as crianças, mas que, 

no caso daquelas candidatas a uma futura toxicomania, as re1a-

çoes com o corpo são tão exageradas quanto o brincar. Acrescen

ta ainda que tal atividade vai gradualmente se constituindo nu

ma forma habitual de criar prazer - criação de uma instantanei

dade, no auge da qual se anula a angGstia da não identidade. 
, 

(9) E~ta compul~~v~dade, com canactenZht~cah hado-mahoqu~htah , 
nelac~ona-he com o componente obheh~~vo-compul~~vo dah ~OX~ 
coman~ah, que ~enã ehtudado no ~tem 2.4.4. 
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o terceiro momento do exagero é finalmente a toxicoma 

nia. Olievenstein (1983) considera que aos poucos a masturba-

ção perde seu poder de anular a angústia da não identidade e de 

preencher o vazio, o que mobiliza uma busca compulsiva de um 

substituto, que :pode ser a droga, caso o sujeito a encontre. Ex

Plica qu~ neste caso, o vaivem da atividade masturbatória é subs 

tituído pelo vaivem do êmbolo da seringa destinada a aplicação 

da droga. ou pela subida e descida de humor - componente manía

co-depressivo das toxicomanias (10) 

Quando a droga é encontrada, produz-se o que 01ieven~ 

teiri (1983) chama de fissão nuclear para. se referir a vivência 

de um choque tão intenso quanto o choque da quebra. Segundo es

te autor, este choque se refere a reconstituição da unidade no 

prazer. Explica que a droga parece ter a finalidade de preen--

cher os espaços vazios do. espelho partido, como se fosse um ci

mento nas fendas de um muro. Desta forma, a realidade da incom 

p1etude é anulada e o toxicômano encontra no auge da ·escansão a 

unidade identificatória. Pelo menos neste único instante tem a 

sensação de ser possuidor de uma existência completa. 

No caso da heroína, por exemplo, Olievenstein (1983) 

considera que suas propriedades caloríferas fazem com que o in-

divíduo se sinta como se estivesse num casulo, num banho de 

gua morna e pegajosa, numa atmosfera pré-genital. Coloca que 

-a-
... 
a 

partir daí passa a acreditar que encontrou o paraíso, isto é, a 

unidade. Neste sentido, conclui que a droga tem a íinalidadede 

( 10) O c.ompo ne.nte. matÚa.c.o de.PILe6.6-i.vo da.6 touc.omaYÚa.6 .6 eJLã. e..6:tLLdado no .{.
tem 2.4.2. 
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levar o indivíduo a alucinar a rea1idade~ revivendo ou recolo--

cando-se numa posição de 1actente, sem culpa e sem sexualidade, 

portanto, sem problemas - componente psicótico da toxicomania01~ 

Olievenstein (1983) considera que a enorme dimensãoda 

ansiedade do toxicômano resulta justamente do sentimento de es-

tar impossibi1i tado de poder controlar o tempo, fazendo com que 

persista aquela dimensão temporal arcaica~ a fim de garantir a 

unidade existencial, bem como a satisfação total e imediata de 

suas necessidades. 

Como já foi dito, a possibilidade inaudita de anular 
\ 

o tempo vivido e produzir um tempo idealizado ocorre apenas pe-

lo espaço de um instante., isto é, no auge da escansão, no êxta 

se do prazer produzido pela droga. Entretanto, o preço que o 

toxicômano paga por este instante é~o sofrimento causado pela 

constatação que tudo tem um fim, que tudo morre. O efeito da dro 

ga acaba passando e o tempo escoando. Se esta vivência de mor

te não puder ser suportada, o prognóstico será a morte do corpo. 

6lievenstein (1983), coloca que é muito frequente a busca de u

ma saída através do suicídio, quando o efeito da droga passa. 

Segundo coloca, aí residiria o grande paradoxo da vida do toxi-

-comano: passar toda a sua vida fugindo da morte para acabar pro 

vocando-a. 

Outros autores propoem diferentes explicações para 

a causa psicológica das toxicomanias, entretanto, são unânimes 

em destacar a relação com o símbolo materno, sem a participação 

(11) O componente p~~cõt~co da tox~coman~a ~e~ã e~tudado no ~
tem 2.4.1. 
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ativa do pai. Freud (apud Kalina e Kovadloff, 1980), responsá

vel pelas primeiras contribuições de orientação psicodinâmica 

sobre a drogadicção, considera que as'origens desta perturbação 

psíquica devem ser procuradas na fase oral do desenvolvimento. 

Abraham (apud Kalina e Kovadloff, 1980), confirmou a 

tese de Freud, chamando atenção para a importância da avidez 0-

ral nas toxicomanias. 

- -
Weijl (apud Kalina e Kovadloff, 1980), no que se refe 

re ao aocoolismo, considera que simbolicamente o álcool repre-

senta o leite desejado e, consequentemente, constitui um suce
I 

- L 

dâneo da mãe. Sublinhou ainda a relação do álcool com a comida 

totêmica: o adicto ao ingerir o álcool consumia simbolicamente 

o pecado primitivo de matar o pai-álcool, ingerindo-o. 

Para esclarecer esta ~quival~ncia emocional entre o 

álcool, a comida tot~mica e o pai será necessário recorrer a 

Freud (1974a). Este autor considera que' um totem ê um animal 

(comíve1 e inofensivo, ou perigoso e temido), mais raramente um 

vegetal ou um fenômeno natural (como a chuva ou a água), que 

mantém relação peculiar com todo o clã, e que constitui um an-

tepassado comum a todos: 
~ ~ . 

ao mesmo tempo, e um esp1r1to guar---

dião e auxiliar, que envia oráculos e, embora perigoso para ou-

tros, reconhece e poupa seus pr6prios filhos. Estes, segundo o 

autor, possuem a obrigação sagrada de nao matar, nem destruir 

seu totem, e evitar comer sua carne. Por fim, conclui o mesmo 

autor que o totem possui a representação simbóliéa do pai. 

~reud (1974a) cita os estudos de Robertson Smith so-

bre urna ce~imônia que denominou de refeição tot~mica. Esta con-
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sistia num ritual de sacrifício de um animal que, depois de mor 

to, era lamentado e pranteado. O luto era obrigat6rio, impos

to pelo temor de sua desforra. Em seguida, realizava-se uma 

festa onde todos os instintos eram liberados e havia permissão 

para qualquer tipo de gratificação. 

Freud (1974a) considera que os achados de Smith per-

mitem identificar o animal sacrificado com o primitivo animal 

~otêmico. Neste sentido, conclui que· o cerimonial descrito con 

sistia num parricídio original. seguido de luto e terminando nu 

ma festa. Esta decorreria, segundo este autor, da sensação de 

liberdade para se realizar aquilo que via de regra é p~oibido -

o incesto. Era como se tal cerimonial consistisse numa atuação 

dos desejos edípicos: matar o pai para poder desfrutar li vre-

mente prazeres sexuais com a genitora. 

Olievenstein, Charles Nicolas e Braconnier (apud 

Sternschuss. 1983), observaram que cerca de 50% das famílias de 

toxicômanos atendidos no Hospital Marmottan - Paris podem ser 

adjetivadas como fracas, devido a ausência do pai ou da mãe. En 

tretanto, destacaram particularmente a ausência do genitor. Se

gundo estes autores. as relações com a genitora são aparentemeg 

te mclhores, e esta exprime. com frequência. uma afeiçãointen-

sa e possessiva. 

Gerson J. Berlim (1980) realizou um estudo clínico com 

10 adolescentes dependentes de drogas e seus respectivos 
.. 

nu-

cleos familiares. Constatou a existência de lares desfeitos ou 

conflitivos, com estrutura matriarcal. Quanto ao dependente. o~ 

servou que foram comuns as vivências de abandono. hostilidajeem 
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relação ao pai e identificação com a figura materna. 

A escola Kleiniana (apud Kalina e Kovadloff, 1980) con 

sidera que a drogadicção constitui uma tentativa de fugir da 

dor, de escapar da depressão e do que i sentido corno persecut6-

rio. Admite também que a idealização da droga adquire especial 

intensidade nos indivíduos que se encontram fixados ao seu obje 

to primaria, no nível que é classicamente descrito com posição 

esquizoparanoide. Por fim. explica que esta fixação resulta de 
- --

uma separação exageradamente hostil do seio materno. 

Segundo Melaine Klein (apud Ka1ina e Kovadloff, 1980) , 
I 

o toxicômano dificilmente tolera o ingresso na posição depressi 

ya porque teme psicotizar, isto é, teme ter seu ego desintegra

do i partir da introjeção dos aspectos dissociados projetados. 

Segundo a autora, é justamente para evitar a depressão que o a-

dicto lança mão da droga. 

Otto Fenichel (1981) considera que os adictos possuem 

um carater impulsivo, na medida em que são .ovidos pela necessi 

dade de satisfazer um desejo oral arcaic~, a fim de obter segu-

rança e manter a auto-estima. Segundo es',te autor, a droga pare 

ce ser o meio para a obtenção de tal satisfação. 

Fenichel (1981) ainda acrescenta que o adicto nao se 

interessa pela sexualidade genital porque esta fixado em etapas 

pré-genitais. De acordo com este autor, ~s principais zonas e

r6genas do toxicômano são a boca e a pele;; daí sua auto-estima 

e existência dependerem da obtenção de mRimento e calor. Segun 

do o mesmo autor. a droga permi te a manu1t1enção da auto-estima 

porque produz tais efei tos - calor e nutlrição - -reproduzindo a 



143. 

relação do bebê com o objeto materno. 

Este ponto de vista parece ser também comuartilhado 

por David Rosenfe1d (1972 e 1974), que coloca a drogadicção co-

mo uma tentativa de reviver as primitivas sensações de calor e 

rubor produzidas no contato pele a pele com a mãe. 

David Rosenfeld (1972 e 1974) observou que na histó

ria pessoal do drogadicto é bastante comu~ um vínculo muito ~ 

~rante com a mãe nos períodos mais arcaicos do desenvolvimento. Segundo 

coloca, esta carência da genitora real reforça a fantasia in

consciente da criança referente a uma mãe interna que não tole-
I 

ra as mudanças de humor do filho. Este autor considera que a 

conseqUência desta carência é a busca de peitos substituto~ sem 

que seja ~laborada a luta melancólica pelo peito perdido. Adro 

ga seria um desses substitutos (12) e atuaria no sentido de con 

trolar as mudanças de humor. Portanto. apareceria como uma re

presentação de uma mãe não continente. que não tolera as mudan

ças de humor. Neste sentido. o mesmo autor conclui que através 

da drogadicção o paciente repete consigo mesmo o tratamento que 

antes havia recebido por parte de sua genitora interna. 

Voltando a questão epidérmica. David Rosenfeld (1974) 

explica que o efeito farmacológico de certas drogas promove uma 

vasodilatação que permite ao adicto sat~sfazer sua busca de 

sensações de calor e rubor na pele. bem, 'como recriar um conti-

(12) E~ta hlpõte~e da d~oga eomo um pelt® ~ub~tltuto é eompa~tl 
lhada também pe.to auto~ de~ta dl~~e.tJttaç.ã.o, e óol dl~eutlda. 
no lttm 1.3.4.3, tomando po~ ba~e ~ eoneepç.ã.o teõ~lea de 
fal~b~l~n (19801 ~ob~e a e~qulzoldi •• 
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nente cutâneo que o contenha em momentos de maior dispersão. 

Nesse sentido, conclui que através do tóxico o adicto pretende 

recuperar um vínculo com objetos primitivos e perdidos,associa

dos a sensaçoes e-fantasias ligadas a pele e ao ar. 

Sobre a questão do ar, David Rosenfeld (1972 e 1974), 

constatou que as drogas excitantes são buscadas com o intuito de 

aumentar o ritmo respiratório. Relaciona tal fato com fantasi~ 

mágicas de introj eção do peito - ar inacabável. Além disso, co 

loca que através deste tipo de respiração reproduz-se um movi-

mento maníaco de perda e recuperaçao do objeto, produzindo no 

adicto uma sensação de ter seu ego e seus objetos intetnos vi

vos e não mortos. Conclui que desta forma, o toxicômano tenta 

revi ver às. primitivas relações obj etais, com perda e recupera

çao do objeto. 

David Rosenfeld (1972 e 1974) ainda coloca que em 

alguns momentos a droga se transforma num objeto persecutório , 

e que aí o drogadicto tenta expulsar o objeto introjetado atra 

vés de uma conduta que este autor denomina de "tic expulsivo na 

sal". Este consistiria na expulsão brusca do ar, simbolicamen

te a expulsão da mãe perseguidora. 

Outra hipótese levantada por David Rosenfeld (1972 e 

1974), se refere a idéia de que a droga ê buscada com a finali

dade de reviver algum luto ou reencontrar um objeto perdido ou 

morto do passado. Este autor cita um exemplo clínico de um pa

ciente que ingeria a droga para buscar o avô morto, o que pres

supoe a existência de uma identificação com o objeto enfermo e 

morto. Ex~lica o mesmo autor que ao ingerir o tóxico, o indiví 

duo reintr)jeta o objeto morto, bem como seus próprios aspectos 
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de ódio, dissociados e depositados no objeto. De acordo com es

te autor, este funcionamento oferece risco de suicídio. Segundo 

coloca, o perigo é que por uma culpa devido aos ódios infantis 

dirigidos ao objeto desaparecido, o paciente termine identifi

cando-se com as enfermidades e condutas deste, ou buscando-o em 

baixo da, terra. 

Sobre o ponto de fixação das toxicomanias, David Ro

senfe1d (1972 e 1974), situa-o na etapaOesquizoparanoide, mui

to embora considere que os drogadictos alcancem parcialmente a 

posição depressiva. Além disso, a partir da investigação clíni 

ca destes pacientes, o mesmo autor postula e existência de um 

estádio "pré-oral" do desenvolvimento, caracterizado pelas men

cionadas experiências cutâneas e respiratórias. 

Robert A. Savitt (1966) estudou a adicção de narcóti

cos - a mais maligna de todas as adicções. No que se refere e~ 

pecificamente aos adictos de heroina, explica que esta droga pro 

duz t.nna euforia que é seguida por uma sonolência, por tml estupor ou letar

gia, que só termina quando o desejo da droga reaparece, desper 

tando o viciado. Neste sentido, conclui que esta alternância 

entre a fome da droga0 e o estupor narcótico é semelhante a vida 

do bebê, que também se resume numa alternância entre satisfazer 

suas necessidades nutritivas e adormecer. 

Além disso, Savitt (1966), considera que os adictos da 

heroina vivenciam uma tensão intolerãvel, encontrando algum re

laxamento nos opiáceos. Coloca que este quadro também pode ser 

comparado com o de um bebê que adormece quando não consegue to

lerar a tensão resul tante de uma S'lper estimulação para seu ego 
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arcaico. Este autor explica que o adicto nao parece ter recebi 

do amor suficiente por parte dos genitores, especialmente da 

mae. No seu entender, é por isso que acumula uma tensão, cuja 

descarga é perturbadora da função sonora. Admite ainda que a 

droga é buscada para produzir a sonolência necessária para que 

cesse a .ansiedade. 

Savitt (1966), também considera que outra função da a 

dicção é recuperar a fusão simbólica com o peito materno. Entre 

tanto, coloca que nas formas mais malignas de drogadicção o que 

existe é uma tentativa de regressão intra-uterina. Neste senti 
\ 

do, admite que o indivíduo que injeta a droga intravenosamente 

requer uma proteção mais rápida que aqueles que se gratificam 

com a ingestão oral. Explica que quando o id pressiona o ego, 

surge uma ameaça de desintegração psicótica que leva o sujeito 

a um estado de maior emergência. ~ neste momento que foge do 

caminho oral e escolhe a via vascular como meio de absorção. Se 

gundo este autor, tal escolha visa reatualizar o vínculo fetal 

com a genitora, o qual também se efetiva através do sistema cir 

cu1atório. 

2.4 - Os Componentes PSicopatolõgicos das Toxicomanias 

2.4.1.- O Componente Psicótico das Toxicomanias 

Para Freud (1974b), a psicose está estreitamente 

ligada ao narcisismo, isto é, relaciona-se ao fato do indivíduo 

retirar sua libido dos objetos, defviando-a na direção de si 

mesmo. Assim, deixaria de se intelessar no mundo externo, pre~ 
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cupando-se apenas com o mundo interno. 

o termo narcisismo foi escolhido por pi:lUl Nacke (apud 

Freud, 1974b), em 1899, para denotar a atitude de uma pessoa que 

trata seu corpo da mesma maneira como o corpo de um objeto se

xual é comumente tratado: o contempla~· o afaga, o acaricia, etc. 

Freud (i974b) admite que o narcisismo pode ser normal quando a

parece nos primórdios do desenvolvimento sexual infantil, e 

.. quando nao ultrapassa urna certa medida no in di víduo adulto. En

=tretanto, o considera patológico quando este absorve a to·talida 

de da vida sexual do indivíduo, portanto, quando há um grande de 

sinteresse no exterior em favor da sexuali zação dos processos in . 

ternos. ~ neste sentido que para Freud (1974b) a psicose seria 

uma grande dosagem de narcisismo. 

Esie conceito de narcisismo - desvio do interesse no 

mundo externo na direção do interno - é praticamente idêntico ao 

de esquizoidia. Conforme já foi abordado no item 1.3.4.3, Fair

bairn (1980) define este segundo conceito como um estado no 

qual a energia libidinosa encontra-se voltada para o mundo in

terno. Falou-se. também que este autor admite que a esquizoidia 

possa variar de intensidade ao longo de um continuum, onde no 

limite superior (grau máximo de esquizoidia) se situassem os 

psicóticos; num ponto mais abaixo, as personalidades psicopá

ticas de tipo esquizoide, sendo seguidas pelos estados sem mani 

festação patológica notória, até atingir um ponto mínimo e 

ideal, qu~-representaria a inexistência da patologia em questão. 

o narcisismo, como a esquizoidia, também varia de in

tensidade, podendo configurar diferentes patologias, conforn.e 
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sua dosagem. Neste sentido, poderá estar presente nao apenasno 

comp~nente psicótico das toxicomanias, como também nos 

componentes. 

demais 

Muitos autores destacam o componente psicótico das to 

xicomanias. Para Eduardo Ka1ina e Santiago Kovad1off (1980) a 

drogadicção é sempre uma conduta psicótica que tem a estrutura 

de um estado delirante. Tal e~tado se expressa pelo fato do a

dicto não perceber a droga objetivamente, isto é, a partir de 

suas características reais, mas sim, de acordo com sua expecta-

tiva. Dito de outra maneira, a droga não é vista tal como 

mas sim, como possuidora de um poder mágico .• 

.. 
e, 

Nesta perspectiva, a droga e o adicto fonnam uma estru 

tura simbiótica (13) Sobre a droga' o adicto projeta a imagem 

d.e um pei to idealizado, capaz de sUprir todas as suas necessida 

des. 

Este mesmo tipo de vínculo (o simbiõtico) o adicto re 

pete com as pessoas. Eduardo Ka1ina e Santiago Kovad1off (1980) 

consideram que o viciado não é capaz de perceber o Outro como Ou 

tro, da mesma maneira que tàmbém ê incapaz de reconhecer-se. FOr 

ma com as pessoas com quem se relaciona unidades simbióticas, u 

sando o Outro como depositário dos seus conteúdos internos, e 

se deixando usar da mesma forma. ~ neste sentido que nao cons~ 

gue se diferenciar das pessoas. Trata-se de um funcionam.ento 

narcisista, na medida em que tudo gira em torno do Eu, projeta-

(13) A ~~mb~o~e e a ind~6e~ene~a~ão p~mit~va 6o~am e~tudada~ 
p~ne~pa.e.mente po~ B.e.ege~ (1977) - vide. item 2.2 - "O Ve
~envo.e.vimento P~Zquieo No~ma.e.". E6te auto~ eon~ide~a que 
ta~~ óenômeno~ ~e~uLtam do 6c'1eionamento da pa~te p~ieõti
ca da pe~ona.e.idade. 
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do no exterior. 

A falta de discriminação do adicto se expressa, por 

exemplo, através de sua fala. Sobre isto, David Rosenfe1d(1974) 

considera que no discurso do adicto, as vezes uma palavra nao 

se diferencia da outra, parecendo um chiclete que se estica sem 

limites, sem separação entre uma palavra e outra. Segundo este 

autor, isto revela falta de limites ou de discriminação entre 

sujeito-objeto, passado-presente-futuro, etc. 

Kalina e Kovad10ff (1980), admitem que a discrimina-

ção,dessimbiotização, ou separação entreo Eu e o Outro ~ rejeita 

da porque produz um sentimento de. solidão, o qual é insuportá-

ve1 para o adicto. Winnicott (apud Ka1ina e Kovad10ff, 1980) , 

considera" que a habilidade de ficar verdadeiramente sozinho tem 

como base a experiência, na idade mais tenra, de ficar so na 

presença da mae. Durante tal experiência a falta de maturidade 

do ego da criança é equilibrada pelo apoio do ego da mãe. No de 

curso do tempo, o filho introjeta a genitora-sustento-do-ego e, 

desta forma, pode se sentir capaz de ficar sozinho, sem alusão 

frequente a mãe. 

Segundo Ka1ina e Kovad10ff (1980), o adicto nao supor 

ta a solidão justamente porque nela seu ego fica sem apoio, ou 

melhor, porque revive a insuficiência do apoio recebido quando 

criança. Colocam ainda os autores que este reencontro com o a~ 

sente - os afetos - tem para o adicto o efeito de uma catástro

fe - a am~aça de desintegração psicotica ou morte. 

Na medida em que o adict: nao consegue ficar sozinho 

fica sem condições de tomar contat( consigo mesmo. Para se auto 
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experienciar, lança mao da droga. Winnicott (apud Geraud, 1983) 

considera que o espaço potencial, onde a criança desenvolve sua 

experiência própria, só se constitui em relação a um sentimento 

de confiança. Segundo Geraud (1983), o toxicômano precisa da 

droga para se relacionar consigo mesmo porque pode contar com 

ela inteiramente e sem nenhuma düvida: ela ~ totalmente digna 

de confiança. 

Já Kalina e Kovadloff (1980), consideram que o adicto 

precisa da droga para evitar o temor da desintegração psicótica

outra função da droga. Entretanto, admitem que esta sobrevem 

justamente pela ingestão sistemática. Neste sentido d~stacam o 

adicto como um suicida que tem que escolher entre uma morte que 

o invade e outra na qual se lança, acreditando ser vida, ao in

vés de auto-destruição. 

A experiência da morte é definida por Kalina e Kova-

dloff (1980) como uma vivência frustrante, resultante do conta

to que o indivíduo estabelece com sua finitude, com sua fragili 

dade, com os limites de sua própria existência. Colocam aind~, 

os autores que o temor a morte é um sentimento natural nos se-

res humanos, que pode assumir diferentes expressões, algumas de 

las:f;rancamente exageradas, como os sentimentos de completa in 

tolerância a frustração, ao fracasso, a incerteza, as perdas e 

ao sofrimento. 

Para Kalina e Kovadloff (1980), o exagero no temor a 

morte constitui uma das características básicas do drogadicto. 

Os autores consideram que a fragilidade do ego dos adictos se 

expressa }Ior sua intolerância a morte e por sua incapacidade de 

.f8troT!eA 
fUftDACAU CifTULIO VAR_ 
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esperar. Estas duas características exacerbadas relacionam-se 

com o componente psicótico das toxicomanias porque expressam u-

ma intensa dificuldade de lidar com a realidade exterior. En-

tretanto, relacionam-se também com o componente perverso, e-is~ 

to será abordado no item 2.4.3. 

Se por um lado os adictos se afastam da realidade ex-

terior, por outro se voltam para o interior; daí vivenciarem 

suas necessidades com uma urgência imperiosa. Desta forma assu 

mem uma aparência francamente sensível. 
.: l_ 

Sobre este aspecto, O 

lievenstein (1983) coloca que os toxicômanos se sensibilizam 

muito facilmente pelas mínimas coisas. Explica este aútor que 

um acontecimento insignificante para qualquer pessoa assume pa

ra tais i?divíduos uma ressonância inacreditável. Além disso, a 

presentam grande exigência em serem genuinamente compreendidos; 

daí estarem sempre se queixando de falta de compreensão, especi 

almente em relação aos seus familiares. 

Kalina e Kovadloff (1980) admitem que a intolerância 

do adicto com relação a realidade frustrante cresce em propor--, 

ção direta a satisfação que encontra no consumo de drogas: quan 

to mais se intoxica, menos tolera o mundo. Segundo colocam, i~ 

to prossegue até que chega o momento no qual a droga ingerida 

não mais fornece o prazer buscado, pois o organismo se habituou, 

tornando-se necessário uma sobredose, para que o milagre se re-

produza. Explicam que neste momento surge um forte sentimento 

de fracasso, porque a droga é percebida como algo que não mais 

protege, como um meio inapropriado para evitar uma nova apari

ção da mOlte. 



152. 

Kalina e Kovadloff (1980) chamam atenção para as vi

vências corporais do adicto, durante sua escalada. Segundo co

locam, na fase pré-adictiva o corpo é sentido como o espaço da 

incerteza, como o local onde surge o perigo da morte. O futuro 

toxicômano pre-sente, e as vezes sente, o grau de inconsistên-

éia de sua identidade e vivencia forte angústia ao tomar conta

to com sua insegurança para lidar com as vicissitudes da vida. 

A partir daí tenta encontrar uma forma de fugir deste encontro 

consigo mesmo (fuga da morte) e acaba descobrindo a drogadicção. 

A fase adictiva é citada pelos autores como o período no qual 

o corpo é vivenciado como o local do prazer.' Por fim, ~a fase 

em que o organismo se habituou, os mesmos autores consideram que 
, , 

novamente o corpo é sentido como um cenário apropriado para a a 

parição do perigo de morte. A sobredose é usada como uma tenta 

tiva de superar o limite de tolerância imposto pelo corpo. Por

tanto, concluem estes autores que ela expressa o desejo do adic 

to de ser aquele que está alem do seu corpo, aquele que o trans 

cende, aquele que não se esgota nele, nem por ele se define. 

Kalina e Kovadloff (1980), consideram que quando o 

corpo nega-se a continuar fornecendo prazer (3 9 momento - fase 

de tolerância), o adicto vê-se impossibilitado de continuar a 

se desconhecer como corpo-fracasso da fantasia mágico-onipoten

te de incorporeidade. Isto significa sentir que já não suporta 

mais a ingestão abusiva de drogas, isto é, que esgotou sua tole 

rância física a intoxicação. Entretanto, os autores frisam que 

não se trata de uma tomada de consciência; 
~ 

que nem se quer e 

uma intuição, mas sim, um tipo de percepção sub-liminar, pré-ver 

balo 

Kalina e Kovadloff (1980), colocam que o nascimen:o • 



153. 

interpretado corno a experiincia primitiva de separaçao da -mae t' 

constitui o drama básico da personalidade do drogadicto. Segun 

do os autores, ele não quer nascer, isto é, se separar da geni

tora. mas sim. recuperar a unidade simbiótica existente na si-

tuação intra-uterina, o que garantiria a plena e imediata satis 

fação dos seus desejos e evitaria as vivências frustrantes cau-

sadoras de sofrimento. 

g neste sentido que Kalina e Kovad10ff (1980), expli-

cam queossentimento~ mais penosos de auto-destruição que domi 

nam o adicto proveem do carit~r insuportivel que nele adquirem 
I 

as vivências de autonomia, de diferenciação, de individualiza--

ção. de nascimento. 
... 

Segundo colocam. o corpo e o alvo predile-

to dos seus ataques destrutivos, e esta agressão responde a men 

cionada necessidade de reconquistar a indiferenciação primitiva. 

que se origina no período fetal. Neste período não existe um 

corpo próprio; o feto forma com a mãe um só corpo. Portanto,con 

cluem os ·autores que com o auxílio da droga, o adicto pretende 

produzir a ilusão de invisibilidade, satisfazendo assim seu de

sejo de fusão com a totalidade. 

o corpo é uma das fontes de identidade pessoal por-

que funciona como um limite entre o alheio e o próprio, entre o 

exterior e o interior. Kalina e Kovadloff (1980), acham que é 

justamente ~or isso que ele é tão atacado pelo adicto, que tem 

como proposta libertar-se de seu corpo para confirmar sua cren

ça na ausência de limites, na transcendência. 

Segundo Ka1ina e Kovad10ff (1980), o ataque que o to

xicômano faz ao próprio corpo constitui também um ataque a sua 
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genitora. Explicam os autores que na fantasia delirante, o a

dicto reatua1iza a simbiose intrauterina e quando se agride, 

ataca concomitantemente aquela a quem se encontra fusionado 

a mae. Dizem também os autores que este ataque parece ter uma 

dupla finalidade. Por um lado pretende atingir a independência 

da corporeidade materna. Libertando-se do seu próprio corpo, o 

adicto também se liberta do corpo de sua mãe. Por outro lado, 

pretende castigá-la pelo simples fato dela ter lhe dado a luz. 

Portanto, concluem que trata-se de um ataque contra o corpo que 

o expulsou (o da mãe), que nao mais o resguardou na comunhão sim 

biótica da vida intrauterina. 

Além disso, Kalina e Kovad10!f (1980), colocam que u 

ma das finalidades da 1ibertaçio do torpo'consiste em evitar os 

~entimentos persecutórios. Explicam os autores que, desprendi

do do corpo, o adicto recupera sua invisibilidade e, assim, se 

protege da crítica daqueles em quem projeta seus perseguidores 

internos. 

Ka1ina e Kovad10ff (1980) consideram que o dramitico 

paradoxo do adicto consiste em que ele se mata por medo a mor

te (14). Explicam que a drogadicção vai evoluindo, as sobredo

ses vio aument.ando, até culminar num grau máximo de desintegra

çao corporal e psíquica. Segundo colocam, neste momento a mor

te não mais constitui uma ameaça potencial, mas um perigo indu

bitável, real, concreto. O adicto sente então que seu organis

mo não mais o acompanha na procura do prazer tóxico. Admitem es 

(14) O.f.ieven.6tein (1983) também de.6tac.a e.6te paltadoxo - vide -<. 
t.em 2.3. 



ISS. 

.. . ~ .". . 
tes autores que e Justamente aI que a proprla morte aparece co-

mo a alternativa segura para acabar com a incerteza, a angústia 

e o risco opressor da frustração. Isto é, o mesmo que dizer que 

o meio mais eficaz de evitar o risco da morte é a própria mor

te. Assim, como último recurso para acabar com o sofrimento, 

constro~ o drogadicto o seu projeto de suicídio. Kalina e Kova

dloff (1980), frisam que é apenas neste momento que o viciado 

descobre que durante toda a sua vida não fez outra coisa 

de se preparar para morrer. 

além 

Entretanto, talvez se possa compreender esta prepara

çao para a morte como um desejo de' crescimento. 1j provável que 

o que mais o adicto anseie seja elaborar a morte, vivencia-la 

o que significa nascer do ponto de vista psicológico, aceitar a 

rutura da simbiose em relação a mãe e, em última instânci~ cre~ 

cer~ amadurecer. Para tal elaboração seria necessario um pro-

cesso reflexivo capaz de pôr em palavras as vivências ou senti

mentos ligados ã morte. Contudo, conforme sera discutido no i

tem 2.4.3 - O Componente Perverso das Toxicomanias - o adicto 

nao consegue re flet i r, verbali za r. Ao contrario, sua tendência 

é para as atuações. Portanto, talvez se possa dizer que com o 

suicídio, o viciado atua concretamente a morte, ao invés de vi-

vencia-la e de tentar por em palavras ~al vivência. Isto signi 

fica que ele até se esforça para crescer, dentro de suas limita 

ções, isto é, até tenta lidar com a mor~e da maneira como pode -

por atuações. 

Charles Nicolas e Valleur(I~$3) apresentam outra ex

plicação para a busca da morte. Consideram estes autores que 

o toxicômano se encaminha na direção da sobredose e da morte em 
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busca de uma situação de risco. Colocam que a vivência de ris

co somada ao prazer produzido pela droga gera uma sensaçao em 

torno daquilo que chamam de fantasma ordálico (potência exteri

or absoluta). Estes autores denominam este comportamento de 

correr risco de conduta ordálica. 

Littré (apud Charles Nicolas e Valleur, 1983), define 

a ordália como a prova judiciária usada na idade média, em no

me do julgamento de Deus. Este autor considera que a ordália', 

como Deus, separava o bem do mal: condenava a morte ou aponta

va triunfalmente aquele que estivesse ao lado de Deus, a~uele 

que tivesse sido o escolhido do Senhor, numa decisão transcen-

dente a toda justiça humana. 

Charles Nicolas e Valleur (1983), esclarecem que em 

todas as ordálias (européias, africanas, asiáticas ou esquimós) 

a decisão dependia de um fundamento sobrenatural (aquele enun-

ciado por Deus) e de uma expressão natural (a água e o fogo, já 

que constituem intermediários visíveis do senhor, isto é, ele

mentos através dos quais ele daria a conhecer o seu julgamento. 

Com fins ilustrativos, Charles Nicolas e Valleur(1983) 

citam uma ordália existente bem antes da idade média, entre os 

celtas, notadamente os do Vale do Reno. Estes autores contam 

que as crianças suspeitas de não serem legítimas eram lançadas 

a água. Se o bebê se afogasse, isso era interpretado como uma 

prova do nascimento culposo. Caso contrário, a legitimidade da 

criança estava comprovada de maneira absoluta. Como se pode ver, 

trata-se sem dúvida de uma interpretação delirante. 

Charles Nicolas e Valleur (1983), 'relacionam a cJndu 
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ta ordá1ica ã ordãlia através de três pontos fundamentais: 

1. ambas se baseiam numa prova que aponta aquele que 

deve triunfar e numa escolha proferida por um po

der sobrenatural onipotente; 

2. ambas incluem o julgamento de um indivíduo que é co 

locado numa situaçio de solidão perante seu desti

no (afogamento, ferro em brasa, beberagem, etc); e 

3. em ambas existe uma situaçio de colocar uma pessoa 

em risco - o risco da morte. 

A ordá1ia e a conduta ordãlica baseiam-se na a1iena-

çao do homem, na medida em que refletem a necessidade de um siK 

no escolhido e colocado pelo indivtduo como seu senhor. Este 

signo só assume significado em relação a uma resposta nio esco

lhida por ele, exterior a ele, num mundo regido por forças que 

lhe escapam e do qual eJ (~ desej a experimentar o terror e a pro

teção. 

Conforme foi , lO no i tem ].3.4.2., um dos s ignifica-

dos do termo alienação liga-se a idéia de loucura. Jean Baptis

te Fages (1977), a partir de uma perspectiva psicológica, defi

ne o termo em questão como relação de confusio entre si e os 

objetos, por falta de individualidade pr5pria e de linguagem di 

ferenciada. Para José Bleger (1977), a confusão, bem como o es 

tado de indiferenciação, resultam de um vínculo simbiótico, o 

qual, por sua vez, é consequência do funcionamento da parte psi 

cótica da ~ersonalidade. 
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Como se pode ver, a alienação liga-se ao componente 

psicótico, simplesmente porque expressa um afastamento da rea

lidade exterior na direção do interior. O poder sobrenatural ex 

terior resulta apenas da projeção do próprio ideal do poder, por 

tanto, existe em função do desejo do indivíduo. Ele precisa per 

ceber um signo exterior como super poderoso para ter a·sensaçao 

de estar protegido e de estar na dependência de algo bem forte. 

A partir desta necessidade, cria tal Ídolo, perdendo, assim, a 

dimensão obje!iva_d~ percepção. 

Charles Nicolas e Valleur (1983), consideram que a ul 

trapassagem com sucesso do julgamento previsto na ordalia garan 

te a regeneração do indivíduo, bem como seu ingresso numa nova 

vida, onde sera o escolhido de Deus.· 

Segundo Charles Nicolas e Valleur (1983), na ausência 

de ritos institucionalizados válidos, os adolescentes ocidentais 

recorrem a formas de iniciação próximas a ordalia, através de 

provas que impõem a si mesmos. Colocam também que a escalada 

do risco de tais provas percorre uma gradação desde o primeiro 

cigarro de maconha até culminar numa tentativa de suicídio, apa 

rentemente inexplicável ou acidental. 

E neste sentido que Charles Nicolas e Valleur (1983) , 

definem a conduta ordá1ica como repetição de uma prova que envol 

ve um risco mortal. O sujeito se empenharia em provar, para sua 

sobreviv~ncia, seu valor intrínseco, assim reconhecido pelos po

deres transcendentais do destino. 

O toxic6mano, o suicida, o jogador, e outros que apre

sentam condutas ordalicas pretenden, portanto, buscar a comprova 
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çao de uma garantia de regeneraçao. Na medida em que, para con 

tinuarem a existir, exigem sinais exteriores de sua riqueza in

terior, funcionam como se necessitassem de uma autorização para 

viver, por parte de um poder transcendental. ~ neste sentido 

que se pode dizer que a atuação de uma situação de risco comuni 

ca: 

1. o sentimento de que a própria vida está nas mao~ 

de algo exterior, tal como ocorre com o beb~, cuja 

vida depende dos cuidados maternos; e 

2. a busca de uma aceitação incondicional, de uma po

sição privilegiada e especial, o que tambem repro

duz a relação do beb~ com sua mãe. 

Por fim, concluem Charles Nicolas e Vallcur (1983),~ 

o êxtase das condutas ordãlicas é produzido com a proximidade da 

morte, ou melhor, da sobreviv~ncia miraculosa. Explicam que o 

gozo é obtido não pela antecipação do fim, mas sim, de uma si

tuação nirvânica, ou de orgasmo permanente. Os autores ilustram 

esta idéia citando os pacientes de hospitais gerais, que se van 

gloriam ao contar todas as suas hospitalizações após comas, ou 

que exibem com evidente satisfação suas infimeras cicatrizes de 

flebotomia. Os mesmos autores denominam tais pacientes de toxi 

comanos do suicídio. 

Outro aspecto psicótico da drogadicção se refere a 

viv~ncia do tempo. Como já foi dit.o no item 2.3., Olievenstein 

(1983) destaca a incapacidade do toxicômano para vivenciar o 

tempo presente. Para este autor, ) tempo do adicto não é uma 
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vivência em açao para o futuro, portanto, nao é construtor e 

nem organizador. Segundo coloca, o que o viciado faz é anular 

a realidade presente no êxtase do prazer, regredindo a um tempo 

idealizado do passado, onde possa se sentir como um bebê, sem 

culpa e sem sexualidade. 

Ingo1d (1983) também aborda· o componente psicótico das 

toxicomanias, quando apresenta uma comparação entre o estado de 

dependência do toxicômano e o estado amoroso d~ paixão fulmintl1 

te. Considera que ambos os estados têm em COJllum o fato de se 

basearem numa grande dosagem de narcisismo, a qual configura , 

como já foi dito, um quadro clínico psicótico. 

Ingold (1983) admite que o estudo do efeito da depen 

dência do toxicômano pode ser efetuado a partir de observações 

que estejam relacionadas a vida fantasmática, a memória. a sé-

xualidade, ao sofrimento e, mais particularmente. a passagem de 

um estado de consciência a outro, cujo exemplo mais caracterís-

tico é o da anestesia. Segundo este autor, esta passagem se da 

ria não por intermédio do prazer, mas sim, através da percepção 

do corpo, tal como modificada pelo tóxico. 

A anestesia, representando um desligamento da realida 

de dolorosa, associada a busca de um corpo idealizado, expressa 

o afastamento da realidade exterior, na direção do mundo inter 

no-componente psicótico das toxicomanias. 

Para explicar tais considerações~ Ingold (1983), com~ 

ça anali~ando a sindrome de abstin~ncia. Considera que tal sín 

drome já foi amplamente descrita e associada a um certo numero 

de manifestações neurovegetativas (bocejos, transpiração abun-
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dante, distúrbios digestivos, etc), constituindo-se num 

fundamental - ins6nia, angústia e sofrimento. 
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Al~m disso, Ingold (1983) coloca que a sindrome poli

ilgicatem sido frequentemente comparada is dores difusas e ao 
.'. 

cansaço, observados nos estados gripais. Entretanto, ele dis--

corda de tais considerações; considera que, ao contririo, a 

dor da síndrome de abstinência ~ uma dor particular, mais prec! 

samente, um sofrimento, uma sensação exasperante, permanente e 

invalidante, refo~çada por de~cargas e movimentos bruscos, tal 

como a dor que seria provocada por uma "sindrome do corpo fan-

tasma". 

Ingold (1983) destaca os sintomas expressos pelos VI 

ciados durante sua cura de abstinência: o corpo fica imóvel, do 

brado sobre s i mesmo, . sofrendo ao· menor movimento, não supor--

tando sequer o contato com o lençol. Este autor coloca que quan 

do eles vão descrever tais dores, sentem tanta dificuldade que 

empregam inúmeras comparações: sensaçao de estar aprisionadon~ 

ma armadura de chumbo, sensação de calor excessivo seguido d.e 

frio intenso, acompanhado por calafrios e dores lancin8~t~s ou 

fisgadas nos ossos e articulações. Segundo o mesmo autor, este 

sofrimento obedece a um certo ritmo, sendo exacerbado ao cair 

da tarde, e podendo ser agravado ou provocado em situações de 

solidão e empobrecimento afetivo. 

Ingold (1983) cita o caso de um individuo de 3S anos 

que se tornou morfinômano a partir de um grave acidente de auto 

móvel, que o levou ã amputação da perna direita. Este autor ex

plica que .1esta ocasião foi administrado morfina para que ele pu 
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desse suportar os terríveis sofrimentos, e que quando ele se 

restabeleceu, havia adquirido o vício da droga, passando a auto 

medicar-se com a morfina e justificando esta atitude pela exis

tência de dores no membro fantasma (perna amputada). Neste sen

tido, conclui que a droga tinha a função de anestesiar um mem-

bro que não existia mais. 

Segundo Ingo1d (1983), este caso serve para exemplifi 

car a tese de que as drogas têm ~ propriedade de dar um corpo 

e de impedir o corpo de sofrer (função anestésica). E neste sen 

tido que este autor coloca que o efeito da dependéncia esta li

gado ao sofrimento de um corpo que não existe mais. 

Corno? Através de que mecanismo a ~roga d~ um corpo ? 

E qual? Para responder, Ingold (1983) cita Herbert Rosenfeld, 

que aborda a relação da toxicomania com a doença maníaco-depre~ 

S1va (15), e apresenta o caso de uma de suas pacientes toxicôma 

nas, que se identificava com o Dr. Jekyll do romance de Ste-

venson. Ingo1d (1983) esclarece que este personagem sonhava 

em poder dissociar-se para atingir a unidade. Coloca também que 

antes de tornar a droga, ele já se sentia a mercê de uma dua1ida 

de: de dia trabalhava pelo progresso da ciência e pela saúdeda 

humanidade, enquanto que a noite se entregava à orgia e ao estu 

pro. 

Quando o Dr. Jekyll (apud Ingold, 1983, p. 64-5) toma 

(15) No ~t~m 2.4.2, p~etende-~e de~envolve~ conh~de~açõe~ ~ob~e 
o componente manlaco"<"dep~e.6h~VO da.6 tox~coman~a~, o Qual 
tanto p~de ehta~ l~gado a um Quad~o cRZnico phicótico Qua~ 
to nC"1~ot~co. 
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a poçao, descreve suas sensações: 

_ ... "Segul~am-~e a~ do~e~ mal~ pavo~o~a~. Sen~1 meu~ 
o~~o~ ~e de~ag~ega~em. FuI ~omado po~ v~ml~o~ ~e~~I
vel~, ao me~mO ~empo que expe~lmen~ava uma a.ngã~~la 
cuja In~en~ldade ce~~amen~e pode ~e~ Igualada àquela 
que gove~na no~~o na~cImen~o ou no~~a mo~~e. Pouco a 
pouco e~~a~ aóllçõeh começa~am a dehapa~ece~ e vol~el 
a mIm, com a Imp~e~hão que he expe~lmen~a ao ~al~ de 
um g~ave dehóaleclmen~o. HavIa à.lgo de e~~~anho em ml 
nhah ~enhaçõe~, algo de Ine6ávelmen~e novo e, em 6un~ 
ção de h ua p~õ p~la no vIdade, de uma ·do çu~a Inc~Ivel. 
Sen~l-me mal~ jovem, maIh ágIl, malh de.6e.mbaflaçado. 
ln~e~lo~men~e, ~Ive a con~clêncla de uma gene~o~a I~ 
·dolincla, de uma co~~en~e de Imagen~ ~en~ual~ de~o~de 
nada~ que ~~otavam po~ mInha ImagInação como um c~~ 
.liel·endlab~ado, uma llbe~tação de todo~ 0-6 hen~lmen~ 
~Oh de deve~, uma l,[be~dade ,[naud,[~a da alma. Reco
nhecI-me, de~de o InIc,[o dehta nova vIda, dez vezeh 
maIh pe~ve~~o, dez vezeh ma,[~ malévolo, dez Jeze~ m~ 
e~c~avo do pecado o~lg,[nal". 

Eis aí um exemplo do discurso dos viciados sobre sua 

paixio fulminante, sobre seu ~xtase: o ~xtase no espaço, pela 

passagem de um corpo a outro: o ~xtase no tempo, pela atuação 

de um tempo determinado pelo desejo; e o êxtase da consciência 

pela noção de ofuscamento, de deslumbramento. 

Esta paixão fulminante caracteriza-se por uma sensa-

çao explosiva, da ordem da revelaçio. Entretanto, Ingold (1983) 

coloca que apesar do toxicômano poder constatar todas as trans

formações através de todos os sentidos que estão a sua disposi 

ção, não pode mais ver-se, nem ao outro, pois seu olhar é cego; 

examina mas não ve nada porque o olhar foi deslocado para den--

tro de um outro corpo - aquele que a droga cria. 

Segundo Ingold (1983), essa cegueira do drogado ou do 

apaixonado pode ser comparada com n cegueira do Narciso mrtico. 

Coloca este autor que a narcose de Narciso é semelhante a depen 
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dência do viciado, e que foi Plutarco quem relacionou os dois 

termos - Narcose e Narciso. O primeiro se refere a um estado 

de consciencia, enquanto que o segundo é o nome de uma planta 

de virtudes tranquilizantes. 

Ovidio (apud Ingold, 1983), conta o mito do Narciso. 

Era um belo rapaz de 16 anos, solitário. Um dia sentiu sede e 

debruçou-se numa fonte de água. Enquanto bebia, via-se refle

tido na água. Apaixona-se então por uma imagem sem corpo; torna 

por corpo o que nada mais é senão água, extasia-se diante de si 

mesmo. Entretanto, nesta estranha paixão fulminante, não se re 

conhece. Através de seu reflexo contempla sua ausênciat• Sua i

magem so tem olhos para ele, e ele próprio desapareceu do outro 

lado do espelho. O estupor ou arrebatamento surge da experiê~ 

cia daquele que vê um outro olhá-lo com o seu próprio olhar. 

A perda de Narciso está inscrita nesta paixão fulmi

nante. Nem a aproximação de Ceres, nem a necessidade do sono 

conseguem arrancá-lo desta fonte de água. Deitado sobre a relva 

espessa contempla com olhar insaciável a imagem enganadora, e 

morre vítima dos próprios olhos. Sua morte não deixa restos,mas 

apenas um flor. 

Narciso era de fato um belo rapaz, mas sua beleza nao 

era tão grande assim. Apenas havia herdado um certo encanto 

pessoal de seu pai, o de~fluvial Cefiso, que fez soçobrar o 

coraçao da ninfa azul, Liríope. Narciso era filho da violação. 

Em muitos rapazes e moças Narciso fez nascer o desejo, 

mas sua beleza, ainda tenra, ocultava um orgulho tão duro, que 
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ningu6m, podia toei-lo. Pode-se questionar 
.. 

se ele, recem-nas 

cido,teria podido reconhecer-se no olhar de sua mae, se fora 

acariaciado e materna1izado. Entretanto, nao se tem notícias 

se ele algum dia foi tocado por outra pessoa que nao ele 
.. 

pro-

prio. A única coisa que se sabe 6 que a ninfa Eco se aproxi--

mou dele, quando ainda tinha corpo, e o encerrou em seus braços; 

mas ele fugiu dela. 

Narciso nao podia amar e acariciar, como se ele -pro-

prio jamais tivesse sido amado e acariciado. A paixão fulminan 

te de que foi vítima remonta a paixão fulminante do viciado por 

seu tóxico. Trata-se de um amor solitário, durante o qual o 

ser E invadido por uma única percepção - a carícia. ~ neste 

sentido que Ingold (1983) coloca que. a droga di uma imagem aca-. 

riciada de si mesmo, produzindo a sensação de um novo corpo, c~ 

ja forma é determinada pela idealização. Este distanciamento 

da realidade objetiva é, como já foi dito, o que configura Q com 

ponente psicótico das toxicomanias. 

Ji foi dito também neste mesmo item que o vínculo que 

o toxicômano faz com a droga e com os demais objetos da realida 

de exterior E eminentemente narcisista, na medida em que ele 

investe na própria imagem projetada em tais objetos. Explicou-

se que sobre Outro buscado para um relacionamento afetivo 6 de

positado a imagem idealizada de um peito provedor, a fim de ga

rantir o prazer do Eu. Enquanto o Outro se comporta ~e acordo 

com as expectativas do Eu, portanto, enquanto houver semelhan 

ças do Outro em relação ao Eu, tudo bem. Entretanto todas as 

pessoas são únicas e, por isso, sempre apresentarão diferenças 

entre si. Sendo assim, a medida em que o relacionamento flui. 
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o Outro vai se apresentando e, consequentemente, vao aparecendo 

suas limitações, suas impossibilidades de satisfazer certas ne-

cessidades do Eu, suas diferenças em relação ao Eu. Isto fere 

incrivelmente o Eu, que não admite diferença, nem tão pouco su

porta ser frustrado em suas expectativas egoísticas de encontrar 

no Outro a satisfação completa e imediata. Resu1 ta daí que o EU 

começa a se sentir não amado. O amor narcisista não é sinônimo 

de trota, mas sim, de receber prazer. Quando não hi prazer o 

tempo todo, não há amor. O Eu não suporta a existência do Ou-

tro porque isto limita sua voracidade de continuar existindo in 

finitamente.· Dois corpos não ocupam um mesmo lugar no espaço. 
I 

Da mesma forma, quando o Outro ~parece, o Eu deixa de existir , 

ou de ocupar um espaço que passa a ser ocupado pelo Outro. g 

neste sentido que a libido narcísica não busca o Outro. 

Sobre este aspecto, Fenichel (1981) diz que o adicto 

nao se interessa pelE relações objetais. Segundo este autor,a 

fixação num objetivo passivo narcisista leva o toxicômano a in

teressar-se unicamente em conseguir a sua gratificação, sem pr~ 

ocupar-se com a satisfação alheia. Neste sentido, conclui que 

os objetos não são para ele mais do que fornecedores de provi-

sao. Além desta conclusão, pode-se dizer que o adicto só cons~ 

gue compreender o amor de forma uti1itiria. Enquanto estiver u 

sando, ou talvez seja melhor dizer ~ugando, tem a sensação de 

ser amado (naturalmente um amor infantil, pré-genital). Daí Fe

nichel (1981) comparar seu quadro clínico com a orientação oral 

do bebê, que pede gratificação, sem capacidade alguma de dar-se 

e sem considerar a realidade externa (16) 

(16) 5~-0 Qle6t4g ~o amolL ~or bMeado e.xc1.Mi\!amej~te. na ~a.:t..W6aç.ão· 
uu,o n~( c.,M-<..ua e6 nMc,u-<..c.M, alem de utM IL auo nada c_om o c.ompqnen
te. P-6.(c olic.o M toUc.omaniM, 1Le.6e.JLe.-~e. tamg-!e.m ao compone.nte. man-<..ac.o
de.plLe.-6~ivo - vide. .<.tem 2.4.2. 
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o ser humano é incompleto; sempre lhe faltará algo. 

A insaciedade dos investimentos narcÍsicos reflete a crença na 

possibilidade de obturar o vazio; a negação do nascimento; a 

busca da unidade perdida no momento do nascimento biológico, da 

completude, da simbiose com o objeto materno e, em última análi 

se, do prazer cada vez maior o tempo todo. Tais investimentos 

nao admitem nenhum limite, nem qualquer separação. As diferen

ças nao sao suportadas justamente porque limitam o desejo infan 

til que quer se expressar em sua plena onipotência, e tambémpo~ 
.... 

que implicam numa separaçao entre o Eu e o Outro, que so aparecem 

como existências distintas, separadas, a partir de suas diferen 

ças. 

- Desta maneira, Narciso é aquele que se busca, enquan

to unidade simbiótica Eu-provedor, no Outro. Trata-se de uma 

excentricidade alienadora, que o faz perdido de si. A angústia 

dessa busca reside no fato de que o pr6prio centro é buscado fo 

ra de si, no outro. Da mesma m~neira como Narciso terminou mor 

to, a paixão narcÍsica do toxicômano leva a morte; ela é homi-

cida e suicida. O homocÍdio corre por conta da voracidade dode 

sejo infantil que é ilimitado, devorador, possessivo e, por 

isso, pretende sugar o Outro, representante do provedor, sem pa 

rar, o que o esgotaria, levando-o a morte. Só que a morte do 

provedor ocasiona a morte do Eu, cuja existência infantil está 

vinculada a simbiose. Sem provedor, não há simbiose; sem sim--

biose não há Eu infantil. 

Este funcionamento esquizoide ~ue visa reproduzir urna 

situação de amamentação com o peito idealizado, pode ser obser-
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vado até na atividade sexual do toxicômano (17) Este caso i-

lustraria a questão da adicção de sexo, já levantada no item 

2.1 - A Abrangência do Conceito de Drogadicção. 

o parceiro sexual do adicto do sexo também nao é res

peitado como pessoa, na medida em que sobre ele repete-se a pro 

jeção dá imagem do objeto parcial seio. Muitas vezes esta bus

ca do seio é disfarçada. Na consciência aparece um desejo pelo 

pênis do Outro, ou de ser um pênis para o Outro. Neste caso e

xistiria uma equivalência emocional entre as duas partes do CO! 

po: ambas dão "leite"; ambas possuem o formato de um apêndice 

etc. Tanto faz ter ou ser um pênis dada a natureza pimbióti-

ca da relação. Ainda que o indivíduo estej a funcionando como p,ª

nis (portanto, como tnn peito que amamente, que dê prazer), projetivamente 

ele se gratifica através do que supoe ser o prazer do outro que 

assume a posição receptiva. O importante é que se reproduza a 

situação de amamentação através da introdução do pênis-s~io na 

boca, ou em outras partes corporais que possuam uma equivalên-

cia emocional com o orifício bucal (vagina, inus, etc). 

Esta sexualidade parcial é insatisfatória, ou melhor, 

satisfaz apenas as necessidades infantis do indivíduo. Suas ne

cessidades adultas, isto é, aquelas que se referem ao desejo de 

trocar afeto com alguém inteiro e real (no sentido de nao ser 

idealizado), nao sao supridas. Dado a insatisfação, surge uma 

compulsão a retornar a busca do prazer. No entanto como a única 

-( 7 7) a. h,tpõte.6 e da. to x,tc.oma.n.{.a. c.omo uma. explte.6.6 ão e.6 q Ld zoide que 
vi.6a. Itepltoduzilt uma. .6,ttua.ção de a.ma.menta.ção c.om o peito i
dea.l,tza.do 6 unda.m enta.-.6 e na. c.o nc.epção de Fa.iltba.,tltn (19 & O) M 
blte a. e.6qu,tzoidia.. Ta.l h,tpõte.6e já. 60i di.6c.utida. a.nteltio~ 
mente no item 7.3.4.3. 
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possibilidade de encontrá-lo é através da pré-genitalidade, no

vamente repete-se a experiência parcial frustrante. Assim sur

ge um ciclo vicioso cujas consequências é o aumento da ativida

de sexual (auto-erótica, naturalmente) e da insatisfação. 

A insatisfação ou frustração pode ser seguida pela de 

pressaoou pela irritação. O crescimento do segundo sentimento 

parece ser o responsável das atividades sexuais sado-masoquis

tas dos adictos do sexo. Tais indivíduos encontram-se sedentos 

por um amor genuíno. Este desejo é vivenciado como algo muito 

bom e novo,· di ferente do amor que es tão acostumados a vi venci

aTo Com esta expectativa inovadora partem para um envolvimento 

sexual. Desde o início do processo vão intuindo, por suas expe 

riências passadas frustrantes, se es~e trará-algo de novo, ou 

se constituirá mais um fracasso. Quando se deparam com a segun 

da intuição, surge urna raiva muito grande por anteciparem a si

tuação de imobilização, de aprisionamento àquele ciclo vicioso 

que nada tem a ver com o que querem. No entanto, tal ,ciclo nao 

deixa de trazer algum prazer, daí ser também desejado. Este con 

flito entre o amor e 6dio, a medida em que se repete, vai cati

sando uma irritação, que cresce até culminar nas mais variadas 

formas de sado-masoquismo. Esta variabilidade parece resultar 

do deslocamento da tendência inovadora do campo do amor, para o 

da destruti vidade.! Já que não pode manifestar a própria exis

tência pela. criação na esfera do amor, que isto seja feito atra 

vês do ódio. 
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2.4.2 - O Componente Maníaco-Depressivo das Toxicomanias 

Segundo Otto Feniche1 (1981), a depressão, em grau li-

geiro, ocorre em quase toda neurose (pelo menos sob a forma de 

um sentimento de inferioridade), e em grau mais elevado, apare

ce no estado psicótico da melancolia. Segundo coloca, ela se 

baseia na mesma predisposição para a adicção e para os impulsos 

patológicos, qual seja, aquela relacionada a fixação no estado 

em que a auto-estima e a exist~ncia sio reguladas por provis6es 

externas; Neste sentido, quando o indivíduo não tem suasneces

sidades narcÍsicas satisfeitas, sua auto-estima diminui, e el~ 
. I 

cai em depressão. Portanto, para este autor, a depressão con--

siste numa perda da auto-estima. 

Fenichel (1981) considera que a diferença entre as de. 

pressoes neurótica e psicótica é determinada pela profundidade 

da regre~são nartÍsica. Tal regressão significa para este au

tor que certas relações dentro da personalidade encontram-se 

substituindo as relações objetais, ou dito de outra maneira, siE 

nifica que o indivíduo perdeu suas relações objetais porque re

grediu a uma fase em que ainda não existiam objetos. Entretanto 

ele faz a ressalva de que nunca é total a retirada das catexias 

objetais, a nao ser nos casos de melancolia severa. 

No caso específico da depressão psic6tica, como o no

me já 'evidencia, ela constitui uma nuance a mais da questão a-

bordada no item 2.4.1 - O Componente Psic6tico das Toxicomanias. 

Como foi dito no referido item, tal componente relaciona-se com 

a projeção do objeto parcial interno seio nos objetos da re~li-

dade exterior, o que ocasionaria um distanciamento desta reLU.-
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dade, em favor da sexualização do mundo interno. A questão da 

depressão e também da mania (esta última será vista mais adian

te, neste mesmo item), além desse aspecto psic6tico, inclui, co 

mo já se disse, o fato da auto-estima e da pr6pria existência 

dependerem das provisões. Esta característica liga-se a referi 

da idéia do amor utilitário: o sujeito s6 ~onsegue se sentir 

amado enquanto estiver sendo provido ou satisfeito plena e ime

diatamente em suas necessidades narcísicas. 

Otto Fenich~l (1981) . considera que os depressivos vi . 

vem em perpétua avid~z ~ tudo sao capazes para obter a satisfa

çao de seus desejos. Segundo coloca,a fixação pre-g~dital de 

tais indivíduos manifesta-se, por um lado, pela tendência a 

reagir as frustrações com violência. Por outro lado, a depen~ 

dência oral os leva a tentar obter a gratificação através da 

submissão ou por intermédio de atuações que visam induzir ter

ceiros a propiciar a sua satisfação. 

Sobre a mania, Fenichel (1981) considera que descriti 

vamente seu traço fundamental é o acréscimo enorme da auto-esti 

ma, o que pressupõe a ausência ou decréscimo da consciência. Se 

gundo coloca, os maníacos têm fome de objetos, não porque preci 

sem destes para serem sustentados ou assistidos, mas para o fim 

de exprimir as suas pr6prias potencialidades e de se livrar dos 

impulsos ora desinibidos, -a procura de descarga. 

Em suma, Fenichel (1981) admite que a mania é o opos

to da depressão. Coloca que tudo que o depressivo busca, isto 

é, as provisões capazes de suprir plenamente todas as suas ne-

cessidades narcísicas, são imaginadas possíveis na mania. Assim, 
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de repente o maníaco fantasia que tem ao seu dispor tudo que 

necessita; sua onipotência narcÍsica é recuperada e a vida 
... 
e 

sentida como incrivelmente intensificada. 

Feniche1 (1981) chama atenção para a relação entre a 

adicção de drogas e os estados maníaco-depressivos. Este autor 

considera que o ego frágil dos adictos faz com que eles não su

portem a tensão, o sofrimento, a frustração e a expectativa. Se 

gundo coloca, a busca da droga tem por finalidade fugir destes 

efeitos desagradáveis, entretanto, este fim s6 ê alcançado por 

alguns instantes, pois quando o efeito do tóxico passa, o sofri 

mento e a frustração·retornam, cada vez de forma mais intensa, 

o que induz o aumento do consumo tóxico. De aco,rdo com o mes

mo autor, este aumento ê também favorecido pelo fato de uma mes 

ma quantidade de droga diminuir seus efeitos ao longo do tempo. 

Neste sentido, para produzir a exaltação desejada, dev~-se con

sumir uma quantidade maior da droga. Assim, aos poucos todos os 

demais interesses do toxicômano vao sendo substituídos pelo 

desejo farmacotóxico. 

Foi justamente a propósito desta busca de um efei to 

maníaco que Feniche1 (1981) destacou a relação da adicção de 

drogas cornos estados maníaco-depressivos. Este autor considera 

que nas fases finais da doença, os adictos oscilam entre senti

mentos de exaltação produzidos artificialmente com drogas, e 

sentimentos de depressão, que surgem quando o efeito tóxico a

caba. Para o mesmo autor, este quadro é muito semelhante ao de 

um bebê, durante os estados de fome e saciedade. 

Portanto, conclui Feniche1 (1981) que o adicto encon-
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tra-se preso a um círculo vicioso maníaco-depressivo, aumentan

do cada vez mais seu consumo de drogas para fugir das desgra-

ças, apesar de sentir que desta forma se desgraça progressiva-

mente. 

Outros autores também apontam o componente maníaco-de 

pressivo das toxicomanias, abordando o problema muitas vezes de 

forma bastante semelhante a de Feniche1 (1981), o que permi-

-te que se destaque a existência de um certo consenso' sobre o 

problema em questão. 

CÜlrk (apud Ka1ina e Kovadloff, 1980), estud?u em 1919 

a relação entre o alcoolismo e a depressão, considerando que o 

álcool. dependendo do organismo poderia aumentar ou diminuir os 

sentimentos de angfistia e de depressão. Posteriormente, Kiel

holz (apud Kalina e Kovadloff~ 1980), estudando a mesma relação 

destacou o alcoolismo corno uma neurose narcisista relacionada 

com a psicose maníaco-depressiva. 

Rado (apud Kalina e Kovad10ff, 1980), na década de 20 

deste século, apresentou a idéia de que o tóxico funciona corno 

um fator neutralizador do sofrimento do adicto. Neste sentido, 

concluiu que a drogadicção teria por finalidade retirar o indi

víduo da depressão, conduzindo-o a um estado de euforia, no 

qual o ego reencontraria a satisfação narcisista perdida, recu

perando a auto-estima. Entretanto, este autor também destacou 

que tal satisfação seria passageira, na medida em que logo se

ria substituida pela depressão e pela necessidade de libertar--

se desta. Portanto, para este autor o ego do drogadicto tarn-

bém ingressaria num circuito de relações consigo próprio, Clrac 



174. 

terizado pelos reencontros mágicos e pelos ulteriores extravios 

trágicos, dentro de uma estrutura crclica. O mesmo autor tamb~m 

considera que neste ciclo, cada depressão que sobrevem possui 

características cada vez mais devastadoras do ego. Por fim~ es

clarece que a auto-destruição progressiva não é percebida pelo 

adicto, .que pode chegar a ingerir uma dose letal de droga, sem 

se dar conta de que esta suicidando-se, mas sim, acreditandoem 

poder libertar-se definitivamente da depressão. 

Simme1 (apud Ka1ina e Kovad1off, 1980), considera que 

inicialmente a ingestão de drogas se manifesta como uma psico

neurose de tipo obsessiva, mas que, a medida em que prdgride, se 

transforma numa neurose narcisista de tipo manraco-depressivo. 

Sobre esta última patologia, este autor coloca que o toxicômano 

é um melancólico, e que a droga age fundamentalmente sobre o 

superego. Explica que uma vez neutralizado o superego pelo e

feito letárgico do tóxico, o ego reencontra sua auto-estima, a

trav~s de um processo regressivo que torna o adicto uma criança 

cada vez mais narcisista e escrava do princípio do prazer. 

G10ver (apud Kalina e Kovadloff, 1980), enfatizou o 

aspecto defensivo da drogadicção. Segundo este autor, a inges

tão de drogas tem a função de proteger o indivíduo das reaçoes 

psicóticas, típicas dos estados regressivos. Apontou tamb~m pa 

ra as semelhanças entre as toxicomanias e as perturbações mania 

co-depressivas, destacando que a adicção de drogas num indiví

duo depressivo pode funcionar como um substituto:ou proteção con 

tra o suicídio. 

30bre este aspecto da drogadicção como uma proteção 
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contra o suicídio, Braconnier e Olievenstein (apud Charles Nico 

las e Valleur, 1983), tem algo a falar. Eles estudaram um certo 

nfimero de tentativas de suicídio realizadas por toxicBmanos do 

Hospital Marmottan - Paris. Os autores verificaram que dificil 

mente o.suicídio era realizado sob o efeito extasiante da droga, 

mas que, ao contrário, surgia quando a droga utilizada era des-

valorizada por nao produzir mais o prazer buscado~ servindo a-

penas para aplac~r o sofrimento. A conclusão deste estudo foi 

que a droga ajuda a viver, já que muitos, pacientes do menciona

do hospital ~e suicidaram quando já estavam curados da1toxicoma 

nia: nao se interessando mais pela droga, so lhes restava a ~l 

tima saída -,o suicídio. 

Weijl (apud Kalina e Kovadloff, 1980), como Simmel, sa 

lierttou o efeito neutralizador do álcool sobre o 'superego que, 

suprimido, deixa de pressionar o ego. Desta forma, produzir-se

ia no alcoolatra a diminuição da tensão e do sofrimento que o a 

tormentam no estado de sobriedade. Neste sentido, este autor 

concluiu que a embriaguez é um estado maníaco, na base do qual há 

uma depressão. 

David Rosenfeld (1972 e 1974) também admite a exis--

tincia de elementos maníaco-depressivos nos quadros de drogadic 

çao. Conforme foi di to no i tem 2.3., e'ste autor considera que 

·a adicção de drogas tem a finalidade de encontrar o peito mater 

no fantasiado, que permita controlar as mudanças de humor, sub~ 

tituindo a depressão pela mania. Além disso, destaca também a 

existincia do risco de suicídio. 
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Como já foi dito no item 2.4.1., Herbert Rosenfeld (a 

pud Ingold, 1983), admite a relaçio da toxicomania com a doença 

maníaco-depressiva. Num primeiro momento, este autor faz uma 

associaçio "entre a toxicomania e a mania, religando esta 6ltima 

(a mania) a onipotência destrutiva. Num segundo momento, cons! 

dera que a toxicomania e a depressio se vêem religadas pela i

dentificaçib com um objeto morto ou doente. Por fim, conclui o 

mesmo autor que, de um modo geral, a droga simboliza um objeto 

ideal que pode ser concretamente incorporado, e que o efei to far 

macot6xico ~ utilizado para reforçar a onipotência dos mecanis

mos denegação e de dlivagem. 

Eduardo Kalina e Santiago Kovadloff (1980), abordam o 

componente maníaco-depressivo das toxicomanias quando tratam da 

questão da dificulda!ie do adicto para lidar com a morte, a qual 

j'ã foi discutida no item 2.4.1. Estes autores consideram que o 

drogadicto ~ um suicida em potencial, uma vez ~ue sua fraqueza 

o leva a descobrir que, muito embora a vida possa lhe oferecer 

algumas experiências gratificantes, a intensidade das que nao 

o são ~ tio grande, e suas consequências tio devastadoras para 

sua escassa auto-estima, que lhe ~ mais fácil renunciar a ela. 

Kalina e Kovadloff (1980), explicam que sob o efeito 

da droga, a sensaçio de fragilidade ~ substituída por um senti

mento de consistência e força; a ang6stia se dissolve numa at

mosfera de paz, sentida as vezes como paradisíaca; tudo adqui

re uma serena relevância: sons, cores, gestos, paisa~ens, etc; 

o tempo se detem no êxtase da gratificação plena e, aparentemen 

te não há lugar para a morte no horizonte excepcional destas vi 

vências. Trata-se de um triunfo wlníaco com características 
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francamente psic6ticas. Abordagem semelhante foi apresentada 

por Ingold (1983), a propósito da paixão fulminante do viciado 

por seu t6xico (18) 

Entretanto, Kalina e Kovadloff (1980), consideram que 

nao s6 o efeito da droga logo passa, corno se torna inoperante, 

devido ao fenômeno da tolerância. Assim surgiria urna depressão, 

em consequência da descoberta dos limites: não existe nenhuma 

certeza absoluta, a não ser da própria incerteza; o corpo do a

dicto não o acompanha na busca do prazer tóxico, já que desen-

volve tolerância; a droga também não e capaz de resolver todas 

as suas carências, á nao ser por um único instante, etc. 

2.4.3 - O Componente Perverso das Toxicomanias 

Otto Fenichel (1981), considera que o principal elemento 

das perversões é a impulsividade. Neste sentido, de uma manei

ra genérica, define a perversão como um comportamento que emer

ge a partir de impulsos pato16gicos, produzindo orgasmo no in'

divíduo. 

Fenichel (1981), distingue a perversão da compulsão. 

Considera que muitas vezes as atividades dos perversos e os im-

pulsos dos psicopatas são chamados erroneamente de sintomas com 

pulsivos, devido ao componente impulsivo, presente nas duas pa

tologias. Entretanto, este autor aponta algumas diferenças en-

(18) No item 2.4.1. pode~; ~e~ eneont~ada, a ~e6e~ida abo~dagem 
de lngo!d (1983). E~te auto~ ehega ine!u~ive a ap~e~enta~ 
a~ viu~neia~ do v~. Jeky!!, pe~~onagem do ~omanee de Ste 
ven~,n, du~ante a ação da d~oga. 
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tre elas. Primeiramente, destaca o fato das perversoes e dos 

impulsos mórbidos serem prazerosos, enquanto que os atos com-

pu1sivos são penosos, sendo praticados na esperança de eliminar 

um sofrimento. Os sentimentos de culpa acompanham estes ú1ti-

mos, enquanto que os atos perversos nada tem a ver com culpa,re 

lacionando-se apenas com o prazer. 

Em segundo lugar, Fenichel (1981), considera que a di 

ferença mais característica está na maneira pela qual se sente 

a impulsão. Segundo coloca, o neurótico obsessivo sente-se for 

çado a fazer uma coisa que não gosta, ou seja, é compelido' a u

sar a sua volição contra os seus próprios desejos, enquanto que 

o pervertido sente-se obrigado a "gostar" de uma coisa, mesmo 

contra a sua vontade. Neste segundo, caso, o co~ponente impulsi 

vo é descrito como possuidor deumcaráter instintivo. Este autor 

e'xp1ica que por causa desta diferença, os pervertidos e os neu

róticos impulsivos não são chamados de neuróticos, mas sim, de 

psicopatas. 

Fenichel (1981), estuda o problema das adicções com 

ou sem drogas no capítulo referente as perversões e neuroses im 

pu1sivas. Tal inserção justifica-se pelo fato deste autor con

siderar que os adictos caracterizam-se pelo caráter impulsivo. 

Como já foi dito no item 2.3., Fenichel admite que os toxicôma 

nos sao movidos por uma necessidade de satisfazer um desejo 0-

ra1 arcaico, a fim de obter segurança e manter a auto-estima. 

Portanto, de acordo com o exposto, conclui-se que o 

componente perverso das toxicomanias define-se por uma atuação 

impulsiva calcada numa busca hedonista. O componente psicóti-
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co também esta' relacionado com tal busca, entretanto, difere do 

primeiro pela intensidade da mesma busca, que é maior. 

Muitos autores compartilham a tese do componente per

verso das toxicomanias. Tornnellier (1983), considera que o im 

pulso para captar o ·gozo faz com que o toxicômano se apresente 

como um perverso. Martinez Pina (1963), coloca que as toxicom~ 

nias podem ser encontradas secundariamente a uma perturbaçio 

mais amplamente pré-existente, corno a .psicopatia. 

Claude Olievenstein (1983), chegou a definir a toxico 

mania corno uma sucessão de atuações, com a constân~la ~e um lma 

ginário, através do qual o toxicômano reviveria instantes privi 

legiados de sua infância. Mostra ainda este autor o quanto que 

a orienta~io psíquica do viciado está voltada para o prazer exa 

gerado - vide item 2.3. 

Robert A. Savitt (1966), se refere ao componente psi

copático, ou talvez obsessivo compulsivo, quando trata a ques-

tio da insaciedade, da voracidade e da intolerância a posterga

çao da gratificação de alguns adictos. Levanta a existência de 

urna compulsividade na busca do tóxico. Um paciente homossexual 
.. 
e citado corno um adicto do sexo, em virtude do fato de repetir 

a busca do prazer sexual com diversos parceiros. Entretanto, o 

autor nio deixa claro a existência de componentes culposos, a 

nao ser sintomas de frustraçio, perturbaçio no sono e exaustDo, 

sem satisfaçio orgásmica. Neste sentido, pode-se questionar se 

tal caso ilustraria o componente perverso ou obsessivo compulsi 

vo das toxicomanias. Outros pacientes insaciáveis e vorazes fo

ram tamberr citados. 
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Liberman (apud Ka1ina e Kovad10ff, 1980), estudou o 

psicopata, denominando-o "pessoa de ação". Sua hipótese é que 

a psicopatia se origina de um desenvolvimento falho na maneira 

de empregar instrumentalmente os símbolos verbais, durante um~ 

ríodo anterior ao estabelecimento do C..onq:>lexo de ndipo. Este autor consi 

dera que neste período a criança deve adquirir a capacidade de 

reconhecer suas necessidades e comunica-las verbalmente, inde-

pendentemente da ação ou atuação. Segundo coloca, o psicopata 

foi uma criança que neste período prê-edípico introjetou figu-

ras parentais que percebiam suas necessidades, antes delas se-

'rem verbalizadas. O mesmo autor admite que a partir desta in

trojeção a criança aprende anao ter que esperar para ser com

preendida, e, a manejar a realidade externa p~r intermédio da a-
I 

'ção muscular e da utilização dos símbolos nao verbais exclusi-
• 

vamente como açao que exige uma resposta imediata a algum pedi 

do. 

Eduardo Kalina e Santiago Kovadloff (1980)7 conside

ram que a personalidade drogadictiva não suporta esperar, da 

mesma maneira como a personalidade do psicopata. Colocam que a 

droga tem a função de eliminar a ansiedade da espera e a angús

tia da frustração. Admitem também que a utilização de drogas in 

jetáveis, por exemplo, é provocada por uma forte intolerância a 

espera. Explicam que neste caso, o adicto busca um efeito tão 

imediato que nem sequer consegue aguardar o tempo indispensável 

para que a droga incorporada por outras vias faça efeito. 

O'símbo10 verbal funciona como mediação, isto é, como 

uma ponte entre o obj~to almejado e a satisfação. Desta forma, 

impõe uma demora, por mais breve que seja. Esta demora é int~-
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lerável para o adicto, que quer a plena satisfação dos seus de

sejos, imediatamente. 

Kalina e Kovadloff(l980), consideram que o componen

te psicopático da drogadicção, aiém de estar vinculado a difi

culdade para esperar, relaciona-se também a" dificuldade do adic 

to para ·suportar o sofrimento e a frustrà~ão. Coloc~m que o vi 

cj.ado substitui a reflexão pela ação. impulsiva (atuaçao) porque 

não suporta pensar. Explicam estes autores que através do pen 

~amento o adicto toma contato com sentimentos que produzem so

frimento. Neste sentido, concluem que como ele é impotente pa- " 

ra sofrer, opta poi não pensar e toma por lema atuar ~empre pa 

~a evitar o desprazer." 

A repetição da atuação drogadictiva aparece justamen

t~ porque o adicto, impossibilitado de pensar~ nao consegue re

cordar e, com isto, elaborar se~s sentimentos. Resulta daí que 

também nao consegue escoar suas tensões em relação ao traumáti

co, tendo que reatualizá-lo compulsivamente, da maneira como po 

de, isto é, por atuações. Sobre isto Ana1ía Kornb1it (1981) , 

coloca que a função da repetição é justamente evitar a recorda

ção,a elaboração e, em última análise, a mudança. 

2.4.4 - O Componente Obsessivo-Compulsivo das Toxicomanias 

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Fer

reira (1975), o termo obsessão expressa uma preocupaçao com de

terminada idéia, que domina doenticmente o espírito. Segundo 

coloca este autor, trata-se de urna idéia fixa, uma mania. Por 



182. 

outro lado, o mesmo autor define o termo compulsão como tendên

cia a.repetição. 

No próprio termo toxicomania já está denotado a idéia 

de obsessão: mania de tóxico (tóxico mania). A compulsividade 

se refere a tendência para repetir esta mania. 

Otto Fenichel (1981), considera qu~ nas compulsões e 

obsessões o ego não se sente livre para usar sua forçaorient~

dora; ao contrário, acredita que deve usa-la conforme certo co 

mando estranho, de agência mais poderosa, que lhe contradiz o 

juizo. Além disso, admite que os rituais compulsivos constitu-
I 

em o traço ou sintoma mais característico da neurose obsessiva. 

Esta, segundo o autor, se estrutura a partir de uma regressão 

sádico anal, e se relaciona com o fato do superego se 

mais sádico. 

tornar 

No item 2.4.1., as condutas ordá1icas ligadas a uma i 

déia delirante, foram citadas para ilustrar o componente psicó

tico das toxicomanias. Ao que parece, podem ser agora retoma-

das para ilustrar o componente obsessivo compulsivo. Isto signi 

fica que de acordo com o prisma focalizado elas poderiam ser 

interpretadas de uma ou de outra maneira. 

A ordália foi descrita como um ritual, com caracterís 

ticas sádicas, que envolvia um risco de morte. Além disso, foi 

frisado o fato dela se basear na alienação do indivíduo, isto é, 

no fato do destino do sujeito ser determinado por uma força ex

terior e ma1S poderosa. 

Já a conduta ordilica foi definida por Charles Nic&as 
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e Va11eur (1983) como a repetição de uma prova que envolve um 

risco mortal. O sujeito se empenharia em provar. para sua so

brevi~ncia, seu vaIar intrfnseco, assim reconhecido pelos pode-

res transcendentais do destino. Como se pode ver. tanto a orda 

lia. quanto a conduta ordálica (19). t~m mui to a ver com o compo 

nente obsessivo compulsivo. 

Conforme foi dito também no item 2.4.1., Eduardo Ka1i 

- na e Santiago Kovadloff (1980), destacam a drogadicçio como uma 

conduta psicótica, cuja estrutura t a de um estado delirante. 

Segundo estes autores, tal estado se refere ao fato de uni poder 

migicb idealizado ser alienado e dep6sitado na drog~. Úai defi-

nirem o fenSmeno em questio como uma prática a1i~nada, e este 

ponto foi também abordado no item 1.3.4.3. Esta a1ienaçio da 

droga. da mesma maneira como a alienação das condutas ordá1icas 

expressam o componente obsessivo compulsivo das toxicomanias,já 

que este também se baseia no mesmo processo de a1ienaçio - po

der estranho e exterior que comanda o ato obsessivo compulsivo. 

No mesmo item 1~3.4.3. tentou-se apresentar a hipóte

se de Wilson de Lyra Chebabi (1980). sobre a relação da aliena

ção social com a alienação produzida pelas drogas. Segundo este 

autor, a drogadicçio teria a finalidade de substituir a primei

ra forma de alienação pela segunda. Neste sentido, o indivíduo 

permaneceria alienado, mas pelo menos teria a sensaçio de teroE 

tado por este estado, bem como de ter obtido um controle onipo

tente sobre os eventos da vida. A busca de tal controle consti 

(19) Nio ~e deve e~queee~ que a toxieomania i um tipo de ec~du
ta o~dãliea - vide item 2.4.1. 
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tui urna das características da neurose obsessiva. Funciona corno 

urna formação reativa, isto é, visa se opor ao sentimento de im

potência diante de alguma força mais poderosa do exterior, que 

exerça função de comando. Segundo Fenichel (1981), a formação 

reativa constitui urna das defesas mais frequentes da neurose em 

questão .. 

Sobre a questão do controle onipotente, Charles Nico-

.- las e Valleur (1983), consideram que alguns autores admitem que 

a'repetição da ing~~tão da droga, além de repeti~ão da necessi~ 

dade, constitui também urna tantativa de dominàr ou controlar 

a impressão demasiadamente forte criada pelo primeiro encontro 

com o prazer da droga, o primeiro flash. 

Claude Olievenstein (apud Charles Nicolas e Valleur 

1983), acredita que no flash, o fantasma ~ o de gozar consigo 

mesmo, e de nascer desse gozo. Supõe que tal sensação narcísi

ca seja vivida corno algo inteiramente novo, e que o indivíduo 

tenda a repetir a experiência para obter controle sobre este 

estado. Quando o êxtase passa a ser produzido pela ingestão 

da droga, o toxicômano tem a sensação de poder controlar ou de 

terminar seu orgasmo. 

David Rosenfeld (1974), tamb~m se refere ao controle 

expressivo do componente obsessivo compulsivo das toxicomanias, 

quando trata da questão da fala dos viciados. Segundo este au

tor, os adictos usam urna fala que não ~ nem morta e nem viva, 

pois repetem certas palavras de forma mecânica, fetichista e 

robotizada. Coloca que o tom com que são pronunciadas tais pa 

lavras ~ baixo, metilico e controlado, o que revela o pânic(. do 
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adicto de se esvaziar projetivamente ao soltar a modulação da 

voz. Considera ainda que o toxicômano age como se houvesse um 

esfincter que controla o medo de ser drenado pelo ar, e que es

te mesmo funcionamento é observado no que se refere aos flatos, 

a defecação, ao assoar o nariz, etc. Para o mesmo autor, o a

dicto c~ega a entrar em pânico quando nao consegue controlar 

tais atividades. 

Esta relação da fobia com a obsessão ~ destacada tam

bém por Feniche1 (1981), quando ele admite a possibilidade de 

uma passagem da primeira patologia para a segunda, isto "é,quan 

do coloca que as obsessões aparecem para evitar as fobias. 

Durand (apud 01ievenstein, 1983), valorizou tanto o 

C:omponente obsessivo compulsivo das toxicomanias que chegou a 

t.entar reduzir a complexidade desta perturbação a neurose obses 

siva, quando afirmou que os dois componentes do que chamou de 

neurose toxicomaníaca sao a impulsividade e a compu1sividade. 

Simmel (apud Kalina e Kovad10ff, 1980), considera que 

a drogadicção constitui um sucedâneo do conflito masturbatório. 

Neste sentido, concluiu que sua origem seria a mesma da neuro

se obsessiva e que inicialmente ela se manifestaria como urna 

neurose de tipo obsessiva. 

Ainda há muitos autores que destacam o componente ob

sessivo compulsivo das toxicomanias. Entretanto, parece ser 

desnecessário uma revisão exaustiva da literatura pertinente, já 

que a idéia principal já foi suficientemente demonstrada. Para 

finalizar caberia apenas citar o pai da psicanálise. O próprio 
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Freud (apud Kalina e Kovadloff, 1980), reconheceu a existência 

do componente neurótico obsessivo das toxicomanias, na medida 
-

em que tamb~m admitiu que tanto as toxic6manias, quanto o alco-

olismo, constituem sucedineos da masturbaçio. 



CAPiTULO 3 

O· SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA DO JUIZADO DE MENORES 

DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO: 

UM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO PSICOTER~PICO 

A ADOLESCENTES DROGADICTOS 

187. 

0, objetivo deste capítulo é mostrar a contribuição de 

um serviço especializado no atendimento psicoterápico a adoles

centes drogadictos - O Serviço de Liberdade Assistida do Juiza

do de Menores da Comarca do Rio de Janeiro. Pretende-se a'presen 

tar o SLA, caracterizando-o a partir de considera.ções sobre sua 

criação; a composição de sua equipe interdisciplinar, sua clien 

tela; suas duas localizações, uma em Lins e outra na Praça XI; 

sua ideologia baseada na psicoterapia obrigatória e numa hierar 

quia de poder, onde no pico superior encontra-se o Dr. Juiz, com 

o direi to da palavra final; a gratuidade dos seus serviços pres 

tados a comunidade; o sigilo com relação a intimidade dos cli

entes; algumas estatísticas e, finalmente, sobre o processo psi 

coterapêutico e seu objetivo focal -- a reintegração social do 

menor. 

O Serviço de Liberdade Assistida (SLA) foi criado ofi 

cialmente (portaria n 9 808/71), em 1971, pelo Dr. Alyrio Caval

lieri, Juiz de Menores Titular nesta ocasião. Surgiu da necessi 

dade sentida pelo Professor Carlos Lopes Meireles de prestar u

rna assistência aos menores com problemas de condutas desviantes 

(utilização e tráfico de drogas. ft'.rto, homicídio, homossexua

lismo, estupro, etc). fora do âmbito da internação na ~~I ou 
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FEEM. ,Mais especificamente, surgiu da percepçao de que a in

ternação do Menor, mostrava-se inoperante com relação a reinci

dência. Muitos menores, ao sairem do regime de internato, torna 

vam a reincidir em ações anti-sociais. 

Portanto, no Serviço de Liberdade Assistida os meno-

res comparecem apenas para serem atendidos, residindo com os fa 

miliares, ou com algum responsável. Esta abordagem que valori-

za tal participação da família constitui uma 

neira no campo do menor. 

experiência pi~ 

o SLA é predominantemente constituido por psicblogos 
I 

e estudantes de psicologia, cuja função consiste em realizar 

psicodiagnóstico e psicoterapia de adolescentes, bem como orien 

tação a pais. Geralmente, os casos sao atendidos uma vez por 

semana, durante um tempo medio de 1 ano e meio. Existem também 

na equipe médicos, assistentes sociais, pedagogos e fonoaudi6lo 

gos. Duas categorais definem, quanto a origem, os casos atendi 

dos no SLA. São elas: Liberdade Assistida e Iniciativa Fami--

liar. 

Os menores presos pela polícia por estarem cometendo 

alguma açao anti-social, inicialmente são levados a Delegacia 

de Menores, onde permanecem, em média, 1 ou 2 dias até serem le 

vados para o Juizado de Menores, a fim de terem uma audiência 

com o Dr. Juiz. Este de~idiri se o caso dever' ser internado 

na FUNABEM, ou permanecer com os responsáveis e ser encaminha-

do ao SLA. Apenas quando a segunda decisão é tomada é que o ca 

so será enquadrado dentro da categoria Liberdade Assistida. 

Os casos de Iniciativa F.lmiliar se diferem dos de Li-
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berdade Assistida quanto a origem. Chegam espontaneamente ao 

SLA; algumas vezes a iniciariva parte do próprio adolescente , 

mas na maioria das vezes, vem dos seus responsáveis. Quando is

to ocorre, o técnico do referido serviço prepara um pedido de 

arendimento que é assinado pelo responsável e dirigido ao Juiz. 

A natur~za da ação anti-social dos casos em questão é muito va

riável. A queixa dos pais pode ser a agressividade do fi1ho,0 

fato dele fugir de casa; sua dificuldade de rendimento escolar, 

a utilização de drogas, homossexualismo, etc. 

o SLA funciona atualmente em dois locais (20). 

1 - na Praça XI, onde idealmente espera-se que sejam arendidos 

apenas os casos de Iniciativa Familiar e os de Liberdade As 

sistida que possuem algum envolvimento com drogas. Corno e

xemplo destes últimos pode-se citar os indivíduos que foram 

presos portando, usando, ou traficando alguma droga, e ain

da, aqueles que apenas estavam acompanhando os primeiros; e 

2 - em Lins, onde espera-se que sejam atendidos os outros casos 

de Liberdade Assistida, isto é, aqueles indivíduos que fo

ram presos por qualquer outra ação anti-social que nao se 

relacione com droga. Aqui se incluem os casos de furto, as 

salto a mão armada, homicídio, direção sem habilitação, a-

gressao, estupro, etc. 

Inicialmente existia apenas o SLA da Praça XI, funcio 

nando desde 1971. O Programa de Lins passou a vigorar a partir 

i20; E~te e O~ dema~~ dado~ de~te eapltulo ~e ~e6e~em ao pe~Zo
do tempo~al até 1983 - ano em que e~ta d~~~e~tação 6o~ eon 
eluZda. 
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de 1980, e é provável que termine no final de 1983. Deve-se rln 

da esclarecer que na prática existem alguns casos de Liberdade 

Assistida ligados a processos diversos, fora os de droga, que 

também sao atendidos no SLA da Praça XI. 

Cabe destacar que a experiência do autor deste traba-

lho vem-se desenvolvéndo no SLA da Praça XI. Dado a esta reali

dade, a abordagem do SLA de Lins sera bastante restrita e em aI 

___ guns pontos inexist-ente. A maior parte das considerações desen 

volvidas se referirão ao SLAda Praça XI. 

A característica comum a todos os casos atendidos 
I 

SLA diz respeito ao fato deles serem obrigados a comparecer 

no 
... 
as 

sessoes de psicoterapia. As faltas são terminantemente proibi

das pelo Dr. Juiz. Essa obrigatoriedade geralmente cessa quan-

40 o indivíduo completa 18 anos, no entanto, existem alguns ca-

"" sos que continuam a ser atendidos mesmo apos aos 18 anos. Por 

exemplo, pode-se citar o caso de menor encaminhado ao SLA com 

17 anos. - Ele poderá completar 18 anos e, se o técnico achar ne 

cessário dar continuidade ao seu trabalho, por mais algum tempo, 

a fim de conclui-lo, um relatório é enviado ao Dr. Juiz, justi

ficando a necessidade de conclusão do trabalho. 

Além da maioridade, existem outras possibilidades de 

se evitar a obrigatoriedade. Em se tratando dos casos de Ini-

ciativa Familiar se o responsável mudar de idéia e quiser sus-

pender o atendimento solicitado, então o menor poderá ser desli 

gado do SLA, sem maiores problemas. Nos casos de Liberdade As

sistida, o responsável também poderá solicitar o desligamentodo 

SLA, no entanto, dificilmente a permissão será concedida leIo 
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Dr. Juiz, cuja decisão dependerá das características do caso. 

Muita~ vezes os tecnicos do SLA são consultados; outras vezes, 

a decisão é autônoma. Geralmente, a condição para o des1igamen 

to destes casos é a substituição do atendimento psicológico ofe 

recido no SLA por outro particular. Uma declaração por parte 

de qualquer psicólogo especificando que aquele menor encontra-

se sob seus cuidados em sua cl(nica particular, geralmente ga

rante o desligamento, após a aquiescência do Dr. Juiz. 

Apesar das possibilidades de fuga nao terem sido esgo 

tadas, cabe agora enfrentar a realidade. O que fazer quando o 

menor falta sem se justificar? a rigor o que se deve fazer .. 
e 

telefonar, ou então, quan~o ele não tem telefone, mandar uma in 

timação "pedindo" seu comparecimento. nà próxima sessão. Se ele 

não atender ao chamado, o procedimento é repetido pela segunda 

vez. Havendo persistência do não atendimento ao chamado, ten-

ta-se uma terceira e, por fim. uma quarta vez. A partir daí, p~ 

de-se ainda pedir a uma assistente social para fazer uma visita 

ao domicílio do menor e verificar o que esta acontecendo para 

nao comparecer ao SLA. Depois disso, só resta a última alterna 

tiva: mandar uma informação ao Dr. Juiz comunicando-lhe que o 

menor "X" não tem comparecido ao SLA. apesar de reiterados cha 

mados. O Dr. Juiz então, decidirá o que fazer. Muitas vezes a 

decisão tomada consiste em mandar um comissário apreender o me 

nor em casa e traze-lo a sua presença. Outra~ vezes se limita 

a mandar outra intimação pedindo seu comparecimento. 

Pode-se então, destacar dois aspectos fundamentais da 

filosofia da instituição: 



/ 

(1) o menor é obrigado a se tratar; e 

(2) a palavra final sempre é do Juiz. 

192. 

Estas informações sao comunicadas pelo chefe a todos 

os técnicos que, por sua vez, as transmitem aos seus clientes. 

Na prática esta transmissão pode se dar de maneira menos ou mais 

flexível, dependendo do técnico, do caso e do momento histórico 

da instituição. Por exemplo, muitas vezes, pode-se atrapalhar 

o desenrolar da psicoterapia se o menor for procurado logo após 

sua primeira falta. Sendo assim, dependendo da gr~vidade do 

seu processo, do momento histórico da instituição e de outras 
I 

,exigências exógenas ã relação terapêutica, pode-se, ou nao, es-

perar uma segunda e até uma terceira falta sem justificativa pa 

ra se tomar alguma atitude. Outras vezes, a flexibilidade é ex-

pressa quando se evita procurar o Dr. Juiz, procurando os pais 

a fim de que estes providenciem a vinda do menor ao SLA. 

Outra característica também comum a todos os casos do 

SLA se refere ao fato deles serem atendidos gratuitamente. Ape

sar de haver um predomínio das classes baixa e média-inferior , 

a população de clientes do SLA varia desde a classe baixa ,até 

a'alta. Mesmo assim, todos os clientes são tratados em igualda 

de de condiç5es no que se refere aos honoririos., 

Caberia agora apresentar alguns dados estatísticos so 

bre o SLA da Praça 11. Primeiramente seria interessante infor

mar o número de adolescentes atendidos anualmente. desde 1974 a 

té 1982. discriminando-se a frequência absoluta e percentual dos 

casos envolvidos com drogas (vide tabela 6). Para tal. ser5 ne 

cessário recorrer aos relatórios anuais do Serviço de Liberdade 
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Assistida do Juizado de Menores da Comarca do Rio de Janeiro, ! 

nos 111- 1974, IV - 1975, V - 1976, VI - 1977, VII - 1978, VIII-

1979, IX - 1980, X - 1981. Os dados referentes ao ano de 1982 

também serão referidos, muito embora o relatório .deste ano ain

da não esteje publicado. Os anos I - 1972 e 11 - 1973, não se

rão referidos porque os relatórios correspondentes não se encon 

tram acessíveis. 



TABELA' 6 
" 

QUADro CXMPARATIVO SOBRE ASFREQUENCIASABSOllJTAC) E PERCBNTI.JAIS 
~f ~ • ~, ( 

DOS MENORES ATENDIDOS NO SLADESDE 1974 Ate 1982 

pw. J 11974111975111976111971 111978111979111980 1/ 1981 188 0 ,--
lOTAL DE CASOS 224 305 369 405 495 595 387 405 463 3648 405 ATENDIDOS 

~ ~. '. 
N9 DE CASOS 196 178 218 188 214 333 235 234 308 2104 234 DE DROGA 

PERCENIUAL ros 87 58 59 46 43 56 61 58 66 58 
CASOS DE DroGA 

- '--- '--

FONTE: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja~eiro. Juizado de Menores. Relatórios 
Anuais do Serviço de Liberdade Assistida. Anos: 111-1974, 1V-1975, V-1976, V1-1977, 

VII-1978, V111-1979, 1X-1980 e X-1981. 

~ 

~ 
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De acordo com a tabela 6, desde 1974 até 1982 o SLA aten-

deu 3648 menores, dos quais 2104 possuiam envolvimento com dro

gas, correspondendo a uma percentagem aproximada de 58 sobre o 

total. A media de casos atendidos por ano foi aproximadamente 

de 405 menores, sendo que destes, 234 em média aproximada, cons 

tituiamcasos de droga. 

Observando cada ano isoladamente pode-se constatar que. 

a maior frequência absoluta de casos atendidos no SLA foi obti-
--da no ano de 1979 (595 menores), eem segundo lugar, no ano de 

.J.978 (495 menores). Já a menor frequência deu-se no ano de 1974 

- (224 casos), seguida pelo ano de 1975 (305 casos). -" Alem disso, 

conforme pode-se verificar no gráfico 2, de 1974 a 1979 o SLA 

~stava em processo de crescimen·to, na medida em que a cada ano 

·que passava, aumentava o número de casos atendidos. Em 1980 es

~te número diminuiu sensivelmente (de 595 em 1979 para 387 em 

1980). Entretanto, o movimento progressivo foi retomado em 1981. 

,onde o SLA atendeu 405 casos, crescendo mais ainda em 1982. quan 

- do foram atendidos 463 menores. 
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A frequência absoluta dos casos de drogas ao longo dos 

anos •. conforme pode ser visüa1izado no gráfico 3. segue uma tra 

jetôria ondulatória, portanto, aumenta e diminui cic1icamente. 

A maior frequência foi encontrada no ano de 1979 (333 menores), 

sendo seguida pelo ano de 1982 (308 casos). O mais baixo núme

ro de c~sos de droga foi encontrado no ano de 1975 (178 casos), 

e em segundo lugar. no ano de 1977 (188 casos). 



GRAFIm 3 

NOMERO DE CASOS DE DROGA ATENDIOOS NO SLA DE 1974 A 1982 

N t 

320 

300_ 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

1974 1975 
1 

1976 1977 1978 

N - Número de casos de droga atendidos no SLA. 

1979 1980 1981 1982 

.... 
~ 



199. 

Quanto aos percentuais de casos de droga em cada ano, 

observou-se que o maior foi encontrado no ano de 1974 (87%), se 

guido pelo do ano de 1982 (66%). Por outro lado, o menor per

centual ocorreu em 1978 (43%), seguido pelo do ano de 1977 (46%). 

A trajet6ria destes perCentuais, conforme demonstra o grifico 4 

foi mais ou menos constante, aproximando-se de uma linha hori-

zonta1, paralela ao eixo das abcissas, em torno do percentual 

médio (58%). A única excessão foi o ano de 1974, quando foi ob 

tido o percentual mais discrepante (87%)~ 
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Sobre esta questão dos percentuais de casos de droga 

existe um porem que põe em dúvida alguns dados da tabela 6.Tais 
I ' 

dados procedem dos processos (casos de Liberdade Assistida) ou 

dos pais do adolescente (casos de iniciativa familiar). Ent re-' 

tanto, segundo o autor desta dissertaçio e al~uns de seus cole-

gas do SLA, existem muitos menores que chegam aoSLA por outro 

motivo que nio esteje relacionado com tóxicos e que, ao longo 

de sua psicoterapia, revelam problemática desta natureza. Tais 

menores nio estão computados na tabela 6, entre os casos de dro 

ga, porque os t~cnicos. por uma questão de itica. ma~teem sigi

lo sobre as informações que os clientes dão ~m confiança. 1:: nes 
I 

te sentido que é provável que as percentagens da tabela 6 sejam, 

na realidade, mais elevadas . 

. Uma vez levantado o número de menores atendidos no SIA 

desde 1974 a 1982. e discriminado os casos envolvidos com dro

gas, pretende-se agora abordar alguns aspectos desta última cli 

entela - os casos envolvidos com tóxicos. Para tal. nao -sera 

necessário fazer uma comparaçio entre todos os anos (de 1974 a 

1982), como na tabela anterior. para que se possa levantar uma 

tendência, isto i, uma idéia geral da clientela em questão. Por 

isso, escolheu-se como amostra os casos atendidos nos anos de 

1977. 1978 e 1979 - 735 casos de droga. A razio desta escolha 

deve-se ao fato dos relatórios anuais correspondentes a tais a-

nos, no que se refere as estatísticas, estarem mais completos,e 

seus dados melhor apresentados. Deve-se contudo frisar que, de 

um modo geral, as informações que serão apresentadas não dife

rem substancialmente daquelas presentes nos demais relatórios a 

nuais. O primeiro aspecto a ser estudado refere-se ao tipo de 

droga utilizada - vide tabela 7. 



"TABElA 7 

epADRO CIMPARATIVO SOBRE OS TCXIOOS 'tITILIZAOOS PELOS MENORES 

ATENDIDOS NO SLA NOS ANOS DE 1977/78/79 

TOXlmS 

MAmNHA 

MAmNHA E COCA!NA 

MAmNHA E ANFETAMlNA. 

MAmNHA E CDGUMELO 

MAmNHA E HEROlNA 

MAmNHA E LSD 

ANFETAMINA 

mCA!NA 

mIA 

maJMELO 

I 
I 

,FREQUENC 
PERCEN1U 

IA 
AL 

11977//19781 /
1979 1 

. 

26 

24 

30 

6 

2 
. 

7 

2 

3 

-
-

81 

9 

5 

1 

-
·r 

-
3 

-
-

72 

14 

2 

1 

1 

4 

5 

5 

IDTAL I~~~ 
MACONHA (USADA SOZINHA M,95 ,r;;ll;l 
CXJ CQ\1 OOTRAS DROGAS) L:J U O 

FONTE: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei

ro. Juizado de J.1enores. Relatório Anual do Serviço de 

Liberdade Assistida. Ano 111-1979, p. 63. 

202. 
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De acordo com a tabela 7, talvez se possa inferir que 

a clientela do SLA envolvida com drogas tenda a consumir princi 

palmente maconha, cocaína, anfetamina, cogumelo, LSD e cola. u
ma minoria desprezível consome heroína - 2\ apenas no ano de 

1977. A droga mais usada pela amostra estudada foi a maconha -

percent~ais 95, 97 e 89, respectivamente nos anos de 1977, 1978 

e 1979 (maconha usada sozinha ou com outras drogas). Constatou

se tambim na mesma amostra que a grande maioria dos casos envo! 

vidos com tóxicos utilizavam apenas maconha, sem fazer uso de 

outras drogas. Em 1978 e 1979 os percentuais de tais casos fo

ram respectivamente de 81 e 72. 



TABELA 8 

gJADRO ffi\1PARATIVO SOBRE A IDADE QUE OS MENORES ATENDIOOS 

NO SlA mSANOS 1977/78/79 

USARAM TOXICO PEJA PRIMEIRA VEZ 

~ .. ·~~-I 
--. --

IDADE 

I
' NOMERO DE CASOS J 

.- 119771 ~ 11979 1 

8 anos - - 3 

9 anos -- 4 - -
10 anos -4 2 6 -
11 anos - 4 1 9 

12 anos 10 12 13 

13 anos 13 14 15 

14 anos 33 36 42 

lS ·anos 46 59 77 

16 anos 56 67 99 

17 anos 22 23 65 

FONTE: B~SIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Juizado de Henores. Relatórios Anuais 
do Serviço de Liberdade A~sitida, An~s VI-1977 , 
p. 49; VII-1978, p. 81; E VIII-1979, p. 60. 

204. 
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A partir da tabela 8 verifica-se que existem crianças 

que começam a usar drogas a partir dos 8 anos de idade. entre-

tanto. a maior frequência dos três anos - 1977. 1978 e 1979 - se 

deu na categoria 16 anos, e em segundo lugar, 15 anos. Neste 

sentido, ~ provive1 que se possa inferir que a grande maioria 

dos adolescentes atendidos no SLA tenda a iniciar seu consumo 

-de drogas aos 16 anos, em primeiro lugar, ou aos lS anos, em se 

gundo lugar. 

TABELA 9 

\ 
QUADRO COMPARATIVO SCT;RE O PERrODO DE CONSUMO TdxICO 

Das. MENORES ATENDIDO:':; NO SLA NOS ANOS DE 1977/78/79 

PERrODO 
I1 NllMERO DE CASOS I 
EJEJ~ 

Menos de 1 ano 99 117 172 

De 1 a 2 anos 36 51 69 

De 2 a 3 anos 29 27 52 

Mais de 3 anos 24 19 40 

TOTAL 188 214 333 

. Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Jui
zado de Menores. Relatórios A
nuais do Serviço de Liberdade 
Assistida. Ano VI-1977. p. 50; 
VII-1978, p. 81; e VIII -'1979, 
p. 61. 
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Corno se pode ver na tabela 9, a maior frequência dos 

três anos se deu na categoria "menos de 1 ano", seguida por "1 

a 2 anos", depois por "2 a 3 anos" e, por último, a menor fre-

quência foi encontrada no período superior a 3 anos. Portan 

to, existe urna tendência comum aos anos 1977, 1978 e 1979: a me 

dida em .que o período de consumo tôxico aumenta, diminui o núme 

ro de casos. A partir deste dado talvez se possa inferir que a 

clientela do SLA envolvida com drnea~ provavelmente ~eja predo

minantemente constituida por adolescentes que usaram drogas por 

um período máximo de 1 ano. 

TABELA 10 

. QUADRO COMPARATIVO SOBRE O ENVOLVIMENTO NA VENDA DE T6xICOS 

DOS MENORES ATENDIDOS NO SLA NOS ANOS DE 1977/78/79 

TIPO DE ENVOL-
VIMENTO NA VEN , -
DA DE TOXICOS 

Traficante . 

Intermediário 
Sem Envo1vimen -to 

TOTAL 

NOMERO DE CASOS 

9 

19 

160 

188 

9 

23 

301 

333 

5 

13 

196 

214 

FONTE: BRASIL. Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Juizado de Menores. Relató
rios anuais do Serviço de 
Liberdade Assistida. Anos 
VI -19 7 7. p. 51; VI I -19 78, 'p. 

82; e VIII-1979. p. 61. 
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Pela tabela 10~ apenas uma minoria possuia envolvimen 

to com a venda de tóxicos. Entretanto, num certo sentido, 
.. 
e 

provável que estes dados também não sejam expressivos, pelo mes 

mo motivo alegado a falta de expressividade dos dados da tabe

la 6, isto é, porque baseiam-se, via de regra, na informaçãodo 

processo ou dos pais dos menores. 

Um indivíduo pego pelas autoridades portando maconha, 

por exemplo, ê enquadrado como traficante ou como usuário, de

pendendo da quantidade da droga portada. Os casos do SLA sao 

presos geralmente portando pequ~nas quantidades; dai a maioria 
~ . ser enquadrada como usuarla. 

" Segundo a experiência do autor desta d,issertação" os 

menores chegam ao SLA extremamente amedrontados. Muitos chegam 

a~negar o uso; outros dizem que~era a primeira ou segunda vez 

que experimentavam a droga; apenas uma minoria bem pequena as

sume seu comportamento drogadictivo. Entretanto', nunca foi ob

servado pelo mesmo autor um menor enquadrado como usuário rotu

lar-se de traficante, nos primeiros contatos com o técnico. De

ve-se esclarecer que é justamente nestes contatos que o motivo 

do encaminhamento é pesquisado pelo psicólogo, procedendo-se ao 

registro do indivíduo como usuário ou como traficante. 

Por outro "lado, o autor desta dissertação tem observa 

do que alguns dos seus clientes, a medida em que obteem confian 

ça em sua pessoa, começam a trazer suas dificuldades, entre e-

las as de' natureza econ6mica. Assim, comentam, por exemplo, que 

costumam comprar 100 gramas de maconha para r~vende-la em peque 

nas quantidades para os amigos. Desta forma, recuperam o di

nheiro investido e podem fumar a droga praticamente gratuita. 



208. 

Estes casos sao registrados apenas como usuários. Como já foi 

dito, por uma questão ética, não se pode revelar as informações 

que os clientes dão em confiança. Portanto, exi~tem casos de 

tráfico quenãri são registrad6s, pelo menos por parte do autor 

desta dissertação. Pode-se supor que os colegas também proce--. 

dam da mesma forma, em vi rtude da tal questão ética. ~ neste sen 

tido que foi dito que os dados desta última tabela não são ex--

'pressi vos. Segundo o mesmo autor, é provável que a.s frequências 

apresentadas sej am na realidade mais e1evadas.~::· 

Quanto ao atendimento psicológico do_SLA, como já foi 

dito, consiste '.em realizar psicodiagnóstico, psicoterapia e o

rientação a pais. Inicialmente procede-se ao psicodiagnóstico, 

que poderá ser efetuado através de entrevistis semi-diretivas 

com os pais e o adolescente, acompanhadas ou não de sessões ap~ 

rias com o menor, destinadas a ~p1icação de testes psico15gicos, 

selecionados de acordo com a natureza de cada caso. Após o psi

codiagn5stico seguem-se as sessoes destinadas a psicoterapia do 

adolescente e de seus familiares. Concomitantemente um laudo 

psico15gico é enviado ao Dr. Juiz. Neste são esboçadas as hip5 

teses diagnósticas e o plano de atendimento do menor e de seus 

familiares. 

Cabe agora destacar um importante ponto: a questão do 

sigilo com re1açio a intimidade dos c1i~ntes. Existem dois tipos 

de sigilo: 

1 Sigilo por parte do Poder Judiciário - se refere a omissão 

do Juizado de Menores no que se refere a ~ivu1gação da a

ção anti-social do menor. Est0 pode arranjar emprego, ti-
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rar passaporte, etc, livremente, sem que seja impedido por 

qualquer atestado de maus antecedentes. 

2 - Sigilo por parte do Psicólogo - se refere a omissão do psi

cólogo quantoãs confidências de seu cliente. O técnico,por 

seu juramento de ética profissional, é impedido d~ divulgar 

tais confidências, at& mesmo para o Dr. Juiz. O laudo que 

lhe ê enviado após o psicodiagnóstico obviamente não é cons 

tituido por informações sobre intimidades específicas. mas 

sim, por um planejamento terapêutico e por abstraçõe~ gené

ricas sobre o funcionamento da personalidade do menor. 

Sobre o processo psicoterapêutico propriamente dito, 

como já foi dito, inicia-:-se após o término do psicodiagnõstico. 

Entretanto, na prática a relação terapêutica começa a se esbo

çar a partir do primeiro contato com o menor. O tecnico se a

presenta e, como primeiro passo, pesquisa as fantasias do ado

lescente-quanto ao fato de estar diante de um psicólogo e de se 

ver inserido numa instituição normativa. A finalidade desta 

pesquisa é confrontar sua imaginaçio com a realidade exterior , 

o que ê feito no final da sessão, quando se realiza o contrato 

de trabalho. 

A partir deste primeiro contato planeja-se o tipo de 

intervenção ,psicológica. Se o menor se apresenta com um nível 

baixo de resistência, inicia-se o psicodiagnóstico. Caso contrá 

rio, a atuação técnica se volta para reduzir as resistências do 

cliente. 

De um modo geral, a forma mais frequente de resistên-
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cia é aquela que tem por conteudo latente ou manifesto uma nao 

aceitação de estar sendo obrigado a se tratar. Muitos chegam a 

verbalizar seu desagrado. Outros poem-se em silêncio e, muitas 

vezes, nem sequer desenham ou expressam outras formas de comuni 

caça0 nao verbal (casos extremos de resist~ncia). 

~ muito natural que apareça uma resist~ncia a obriga

toriedade do tratamento no início ~a psicoterapia. € trabalhada 

da seguinte maneira: 

1 - Inicialmente o técnico concorda com o menor que qualquer 0-

. I 
brigaçio imposta é um desrespeito. Com isto, ahre um espaço 

para fazer uma aliança com o adolescente. 

2 - Quando a aliança começa a se fazer notar, o menor vai gra

dualmente se sentindo a vontade para expressar o quanto não 

aceita a psicoterapia e o Juizado de Menores. E uma fase 

muito agressiva. O técnico tenta ser continente ,para àque

la agressividade, escutando em silêncio todas as queixas e 

apresentando, sempre que lhe é permitido pelo menor, alguma 

interpretaçio esclarecedora. Com isto, nasce uma confiança 

em sua pessoa. O adolescente começa a achar que seu psicó

logo é capaz de compreende-lo. 

3 - A partir do surgimento de um clima de confiança, os menores 

geralmente ficam mais acessíveis, passando a aceitar um dia 

logo com o técnico, o que não ocorria até entio, já que es 

te deveria permanecer, quase que a maior parte do tempo, em 

silêncio ouvindo suas lamúrias, ou repetipdo o que ouvia com 

fins d,~ clarificação, ou ainda, fazendo urna ou outra pergun 



211. 

ta para ajudar a compreensao do caso. Assim, t,orna-se possível 

mostrar, por exemplo, que na vida, muitas vezes todos se veem 

obrigados a fazer coisas de que nio gostariam. Aos poucos o a

dolescente ê confrontado com a realidade externa, o que enfra--

quece sua crença na possibilidade de ter todos os desejos satis 

feitos (falência do princípio do prazer). 

No final destas três etapas o menor ji se mostra 'bem 

menos resistente. Consegue chegar às sessoes trazendo suas di

ficuldades, intimidades e "curtições". Surge uma fase em que a 

psicoterapia flui até esbarrar com algum conteúdo complexo re

calcado. Neste momento as resistências retornam. Funcionam co 

mo uma defesa contra o desconhecido, contra o inconsciente que, 

mobilizado pelas intervenções psicológicas, quer aparecer. Por

tanto, a causa destas resistências ji nio ~ mais o fato da PSl-
. . 

coterapia ser obrigatória. Geralmente o menor at~ chega a se 

queixar da obrigatoriedade, no entanto, o faz para negar outras 

resistências mais profundas - o medo ante o desconhecido. 

Uma. das característica~s do processo terapêutico ~ a 

osci1açio. Ao longo de todo o processo, o adolescente ora se 

mostra acessível, ora resistente. Na verdade, ~ o fato de es--

tar a vontade para tomar contato consigo mesmo que o leva a fi

car resistente. A resistência aparece como se fosse um freio 

no seu crescimento emocional. Ningu~m tem condições de ir ela

borando emoçoes sem parar. 

As atuações técnicas procuram acompanhar o momento his 

tórico do caso. Por exemplo, se o menor est{ resistente, a fina 

lidade terapêutica passa a ser reduzir suas resistências. Por 
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outro lado, se está a vontade e acessível. geralmente traz suas 

questões existenciais para serem trabalhadas. Neste momento a 

atuaçio t~cnica se volta para tais questões. 

A psicoterapia tem constituido uma experiência positi 

va na vida dos menores por virias: raz5es. o primeiro motivo 
.. 
e 

simplesmente porque propicia um contexto que procura desenvol-

ver a responsabilidade do menor para consigo mesmo e para com 

os demais .. Estes se. tornam mais críticos e voltados para a com 

preensio dos próprios desejos. o que permite a descoberta de 

suas verdades, tornando-os mais responsaveis. Assim, a capaci-

dade de discernimento ~ aumentada. Mui tos· a medida em que verba 

lizam seus desejos anti-sociais. deixam de necessitaratuã-los 

concretamente e começam a trazer também sentimentos culposos, o 

que não ocorria durante as primeiras sessões. Isto significa u 
, 

ma passagem da psicopatia para a neurose, o que constitui umadi 

minuiçio da doença psíquica. 

o objetivo do SLA ~ propiciar a reintegração social do menor. 

Isto significa que a meta da psicoterapia é levar o adolescente 

a trabalhar e/ou estudar. Isto nio quer dizer que o técnico de-

va pressionar seu cliente, em cada sessao, no sentido de arran-

jar um emprego e de estudar adequadamente. Trabalha-se o mate--

rial que o cliente traz. Acredita-se que ajudando-o a compre

ender suas dificuldades emocionais, sua integraçio social é fa-

cilitada . 

. No entanto, muitas vezes a pressao torna-se necessa-

ria. O ser humano necessita confirmar sua existência para se 

sentir vivendo. Esta confirmação pode se dar at.ravés dos efei-
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tos de sua.construtividade ou de sua destrutividade. Quando es

tá em ociosidade, fica impedido de se sentir existindo na esfe

ra da construtividade. Daí só lhe resta a destrutividade. Em 

linguagem do senso comum: "qualquer um, sem ter o que fazer, a 

caba fazendo besteira". g baseado nesta crença que se pressio-
-

na o adolescente no sentido de se ocupar. Quando se procede de~ 
-

ta forma, tenta-se justificar para o cliente tal atitude invasi 

va, mostrando-lhe o quando seu quadro clínico encontra-se pior, 
- .. - -~ . . .. ~, ... ' "-, 

-" 
principalmente porque ele não tem o que fazer. T~l demonstração - - - - - . -

ê realizada na linguagem do adolescente, isto é, o parâmetro de 

"pior" é definido segundo o próprio cliente.· Lança-se. ,mão 

queixas trazidas na~· sess5es, mostrando-lhe o quanto ele 

prio se sente mau e. desconten te cons igo mesmo". - .. 

das 
... 

pro-

Via de regra o SLA tem conseguido obter algum sucesso 

em suas proposiç5es, entretanto, é obvio que existe uma defasa

gem entTe o que se espera do psicólogo (nível ideal) e o que ele 

realiza (nível real). Em outras palavras, o SLA, comparado com 

o regime de internação, tem conseguido diminuir a reincidência 

em ações anti-sociais, entretanto, não extinguiu com o problema 

da reincidência, o que seria deveras onipotente, já que as cau

sas da delinquência juvenil nio são unicamente pSicológicas,mas 

também sociais. 

Para exemplificar o que foi dito no parágrafo acima , 

cabe agora apresentar o caso da psicoterapia de uma adolescen-

te que, a medida em que se reintegrava na sociedade, era gradu

almente submetida a uma situação caBa vez mais estressante. Foi 

suportando a super exigência social até que n~o aguentou m~js e 
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reincidiu em açoes anti-sociais, como uma forma de fugir da rea 

1idade frustrante. 

A adolescente acima referida chegou pela primeira vez 

no SLA, quando contava 13 anos. Ficou pouco tempo em psicoter~ 

pia porque o Dr. Juiz determinou sua internação naFEEM. La per 

maneceu durante uns 2 anos, e depois fugiu, passando a viver co 

mo prostituta na zona do meretrício. Ficou nesta vida pouco 

mais de um ano· até que foi encontrada pelas autoridades e trazi 

da a presença do Dr. Juiz que, a pedido de sua mãe, determinou 

seu retorno ao SLA. 

A menor, então, coml6 anos, reinicia sua psicotera--, 

pia e sua permanência com os familiares. A princípio estava bas 

tante motivadé para se reintegrar i sociedade. Não faltava as 

sessões, queria trabalhar, voltou a estudar. elogiava sua mãe e 

irmãs, etc. Trazia muitos sentimentos persecutórios. Parecia 

se sentir muito incomodada com a vida que tinha levado e sonha

va com a possibilidade de uma nova vida. Sua psicoterapia, que 

durou 1 ano e meio, a princípio ia correndo bem. Ela demonstra

va uma forte ligação afetiva com o terapeuta e se sentia muito 

a vontade, tanto para brincar, como para trazer seus sofrimen-

tos. Este estado foi gradualmente se tr2nsformando a medida em 

que se reintegrava ~ sociedade. Arranjou um emprego de caixa. 

Passava o dia apertando botão e não podia errar porque se tal o 

corresse, teria que ouvir os descarregos do gerente e pagar com 

seu próprio salário, que já era mínimo, as quantias que dava a 

mais quando errava no troco. Além disso~ estudava a noite e 

ainda era obrigada a comparecer a psicoterapia 2 vezes por sema 

na. Este esquema de vida tão estrtssante para qualquer indiví-
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duo e especialmente para um adolescente foi suportado por quase 

1 ano. Após este período, ela começou a faltar, e quando compa 

recia, mostrava-se profundamente irritada. Seu trabalho, onde 

permanecia a maior parte do dia, nada tinha a ver consigo. Era 

uma menina extremamente criativa e inteligente. Naquele traba-

lho nao .tinha condiç5es de expressar sua criatividade e, com is 

to, nao se sentia existindo. 

Esta menina acabou retojnando a prostiiuição e aumen

tando corisideravelme~t~ seu consum~ de drogas. ~~~ conse~uiu su 

portar as frustraç5es que vivenciava no contato com a realidade 

social super exigente. A droga e a prostituição passaram a fun 

cionar como um meio de fugir das frustraç5es. em busca de um 

prazer idealizado, fantasioso. 

Contratransferencialmente, o terapeuta se sentia mui-

to impotente para ajudá-la. Ele sabia que se continuasse a o

brigá-la a comparecer, estaria estressando-a mais ainda, com 

mais uma exig~ncia. Por outro lado, era evidente sua necessida 

de de ajuda. Entretanto, o miximo que se poderia fazer, como 

terapeuta, era interpretar o quanto ela se mostrava regredida , 

infantil, etc. Só que, fazendo isto, ela estaria sendo respon

sabilizada por seu quadro clínico. Sem dúvida alguma ela até ti 

nha parte desta responsabilidade. A outra parte independia de-

la. era provocada por seu contexto social. 
~ 

Portanto, a impotência do terapeuta consistia em nao sa 

ber o que fazer: sugerir o desligamento da menor para não es-

tressi-la mais; ou tentar trati-Ia? no caso da segunda opç5o , 

como conseguir tratã-la se ela faltava em demasia, e quando com 
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parecia nao suportava ouvir as interpretaçõesY 

Os sentimentos contratransferenciais de impotência pa 

ra prestar alguma ajuda serviram para compreender o que se pas

sava com a cliente em questão. O terapeuta recolhia dentro de

le a impotência que ela propria sentia frente a alienação da so 

ciedaàe. 

Este exemplo da reincidência não deve ser compreendi

do como uma lmpossibilidade de prestar uma assistência psicote

rapêutica aos menores que trabalham em condiç6es de estresso O 

caso apresen~ado foi ajudado na medida do possivel. A~rav6s da 

relação com o terapeuta, a menor pode compreender mui tas de suas 

dificuldades emocionais e teve a chance de ter uma experiência 

afeti va c'om algu6m (seu terapeuta) que se esforçou para compre

ende-la, que a respeitou e a valorizou como pessoa, tentando ser 

continente para os seus sentimentos. Acredita-se que um rela-

cionamento desta natureza serve para mostrar ao indi~íduo que 6 

possível amar, além de ensiná-lo, na prática, a desenvolver uma 

'relação. Portanto, alguma assistência psicoterapêutica foi pres 

tada, apesar de não ter sido possível atingir o objetivo de evi 

tar a reincidência, uma vez que tal proposta dependeria da mani 

pu1ação das condições socio-econBmicas, o que não 6 da compet6n 

cia ao SLA. 
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CAPITULO 4 

O PSICODIAGNOSTICO DE UM ADOLESCENTE DROGADICTO 

Este capítulo, como o nome indica, pretende apresen

tar o psicodiagn6stico de um adolescente drogadicto, atendido 

no Serviço de Liberdade Assistida do Juizado de Menores da Co-

marca do Rio de Janeiro~ durante todo o ano de 1981. Será refe-

riào através ào pseudônimo "Carlos". 

Quando Carlos chegou ao SLA, contava 17 anos. Foi a

tendido inicialmente por um colega em duas breves sessões desti 

nadas a pesquisa dos dados de identificação e do motivo do enca 

. h . f . d . (21) A" f' . h d -mln amento ao re erl o servlço • pos, 01 encamln a o ao 

autor desta dissertação, em virtude de ~ua disponibilidade, na

quela ocasião, para ceder algumas horas do seu consult6rio par

ticular para alguns casos do SLA, considerados mais graves. 

o autor desta dissertação tem por hábito oferecer a1-

gumas horas do seu consultório particular para os casos mais 

graves do SLA devido a precária infra-estrutura deste serviço pa 

ra o atendimento psico16gico. Conta com pouquíssimas salas para 

um grande número de casos. Além disso, na verdade s6 possui u

ma única sala, que por ser emprestada, volta e meia é penetra-

da por elementos de outros serviços do Jui zado, mesmo durante os 

atendimentos psico16gico;. Conta também com dois boxes conti

dos na~pr6pria sala onde se situa o SLA. Tais condições ocasio-

(21) Ge~almente a identiüieação e o motivo dà eon~ulta eon~ti
tuem Ol:, p~imei~o~ dado~ pe.6qu{.l:,ado~ num p.6icodiagno-ó,tieo. 
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nam nao apenas um congestionamento, como impedem a manutençio~ 

sigilo, ji que tudo que se fala em cada compartimento pode ser 

ouvido nos demais. Tudo isto sem contar que a falta de uma ver 

dadeira sala, com paredes do chio ao teto, janelas e porta, 

sentida, via de regra, como uma representaçio pouco continente 

para receber sentimentos dos clientes. 

Portanto, é muito dificil realizar um trabalho psico 

lógico com as condições do SLA. Mais dificil ainda ê atenderum 

cliente grave. Este parecia ser justamente o caso de Carlos. 

Dai ter sido encaminhado para o autor desta dissertação, a fim 

de ser atendido em seu consultório particular. 
! 

Trata-se de um 

consultório psicanalítico clissico, isto é, com divi, bergere , 

portas duplas a prova de som, cores neutras, luz fraca e tape--

tes espessos, transmitindo urna sensaçao de tranquilidade, aco--

lhimento e aconchego. 

Carlos era de fato um adolescente difícil. Ser,undo as 

impressões preliminares do colega que o atendeu inicialmente~tra 

tava-se de um drogadicto com características francamente psicó

ticas. Aliis, aproximadamente 1 ano antes de chegar ao SLA, CaE 

los havia feito um surto psicótico, tendo sido internado num 

hospital psiquiitrico, onde foi tratado com 3 eletroconvulsote

rapia, e medicado com Amplictil 25mg (17 ampolas), Haldol (IOa~ 

palas e um vidro), Akineton (5 ampolas e 1 caixa), Atropina (6 

ampolas) e Brietal Sódico (3 ampolas). 

Em virtude da gravidade do caso, nao foi possível rea-

lizar um psicodiagnóstico padrão, isto 6, corn.anamnese, seguida 

pela aplicação dos testes psicológicos, e finalizando com a devo 
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lução. Realizou-se o que Maria Luisa Siquicr de Ocampo e ou

tros (1978) chamam de psicodiagnóstico operativo. Este pode ser 

entendido como uma espécie de mistura entre o psicodiagnóstico 

clássico e psicoterapia. Consiste numa tentativa de seguir, sem 

pre que possível, a orientação clássica do psicodíagnóstico, en 

tretanto, trabalha-se tamb~m o material emergente nas sess6es , 

quando isto se faz necessário para aliviar o sofrimento do cli-

ente. 

Portanto, iniciou-se o atendimento de Carlos com um 

psicodiagnóstico operativo, passando-se em seguida para o atendi 
I 

mento psicoterápico propriamente dito, sendo que esta passagem 

foi gradual e quase que imperceptivel. 

4.1 - A Primeira Sessão 

Na primeira sessao, após explicado o funcionaménto do SLA, 

e principalmente o motivo da troca de terapeutas, passou-se a 

pesquisa dos dados de identificação, justificando-se a repeti-

çao (22) com a consideração de que seria importante retomar po~ 

tos já abordados pelo colega simplesmente porque ele e o autor 

desta dissertação eram pessoas diferentes. A finalidade desta 

atitude foi pessoalizar a relação com Carlos. 

Carlos é natural do Rio de Janeiro, residindo na zona 

sul com a mae e um irmão 9 anos mais velho. ~ órfão de pai des 

. (22) O menOIL já .tinha .6ido .6u.bme.tido a inve.6.t-i9aç.ão da. ide.n.t,[6i
caç.~o com um colega.. 
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de 1 ano de idade e ainda possui uma irmã casada~ 13 anos mais 

velha. ~ oriundo da classe média e cursava o supletivo do 1 9 

grau. Quando inquerido sobre sua religião. disse que sua mae 

era protestante, mas que ele ainda não tinha definido sua reli

gião, apesar de ji ter tido contato com Harekrisna. Entretant~ 

pretendia no futuro desenvolver algo religioso. 

Quando perguntou-se sobre a atividade profissional,Car 

los começou a resistir. Dl.zl.a que pretendia apagar sua história pe~ 

soaI, e que n;';Cl conseguia se lembrar das atividades profissionais. 

Carlos: "eu não me lembno. Jã. ~-tve amne.6-ta, ma.6 nao -tmpolL~a! Eu 

~ive amneÂ-ta não; ela me 60i -tmpo.6~a. E 60i po~que eu tam 

6êm nao neagiff
• 

A amnesia apareceu de repente, mobilizada pelo encon-

t:ro com o terapeuta. Tal encontro fez com que retornasse o pri-

meiro contato do menor com os profissionais de saude mental. No 

caso, Carlos lembrou-se de sua internação num hospital psiquiá

trico, onde de fato teve perturbações na memória em virtude dos 

eletrochoques recebidos. 

Como se pode ver, Carlos nao estava interessado em 

responder eventuais perguntas - no caso aquela relacionada as 

suas atividades profissionais. Queria sim, falar do que lhe mo

bilizava. ~ neste sentido que desde o começo ficava claro que 

nao seria possível realizar um psicodiagnóstico padrão. Ele que-

ria estar livre para falar o que desejasse. E assim _ começou ... 

Carlos: "Quando 6ui in~elLnado, 6iquei em coma pOIL 5 ou 6 dia~. 
POIL culpa de um homem ~ambêm chamado VIL. Vic~olL (23). 

---
(23) Se_[Jundo C alLR.. 0.6 , o nome do p.6iquia~lLa que o havia ~lLa~a(:o e

/ta id~ntico ao do autolL dehta di~he/ttação. 
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Mald~to! Ele va~ ve~! Eu que~o pegá-lo de~p~eveni

do! Ele deve ~abe~ que loucu~a nunca mo~~e. Ele 

me matou. Ele tentou me mata~. Vi~~e que eu e~a e~ 

quizo6~ên~coi ma4 também 6ui eu quem o p~ovoquei. 

Ele ~e'de~cont~olou, ele enlouqueceu junto comigo. 

Ele teve medo de m~m po~que de ~epente eu ~ai da mi 

nha loucu~a, v~ a loucu~a dele, e di~~e i~~o p~a .e

le. No 6inal tive qu~ óingi~ ~e~ no~mal pa~a ~ece

b e~ alta". 

Carlos falou muito mais. O prime~ro sentimento con-
I 

tratransferencia1 foi de confusão. Através deste sentimentopo 

de-se entender o que se passava com ele. O terapeuta recolhia 

em si a confusão do cliente. Em primeiro lugar, o nome do psi 

.quiatra que o atendeu não era Dr. Victor, mas sim, Dr. Wilper. 

Dr. Victor estava ali, presente no agora. Sua preocupaçao con

sistia em querer avisar' ao Dr. Victor que não fizesse com sua 

loucura'o mesmo que Dr. Wilper, isto é, mata-la. Era como se 

ele quisesse trazer a loucura, mas não quisesse perde-la, já 

que era tudo que lhe pertencia. Portanto, não queria ser rouba 

do em seus últimos pertences. 

Além disso, interessava-lhe também o simples processo 

de estar brigando com seu terapeuta. Parecia portador de uma 

forte tensão devido a um acúmulo do sentimento de abandono. Des 
( 

crente do amor, e não aguentando mais o isolamento, restava-lhe 

apenas estar com as pessoas através do ódio. Dai rapidamente 

propor uma relação de briga com o terapeuta. 

Por outro lado, sua atitude de ataque funcionava como 

uma espéci e de defesa contra o rápido vínculo transferel.::ial, 
de natureza simbiótica, que formara com o terapeuta. Era como 
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uma simples pergunta sobre a ntivid! 

trouxesse uma série de expectativas 

Neste sentido, colocava-se totalmen-

terapeuta salvador, super poderoso. E~ 

tretanto, precisava defender-se disto. Daí a atitude de ata--

que, como se quisesse, na verdade, prevenir ao psicólogo que 

não se aproveitasse daquela situação para lhe fazer algum mal, 

pois do contrário, haveria um revide. Dito de outra maneira, e 

ra como se ele frisasse que não era tão impotente assim, 

to pelo contrário - formação reativa. 

, 

mui-

Como se pode ver. o vínculo que Carlos fazia é muito 

semelhante ao descrito nos itens 2.4.1 e 2.4.2 - projeção dos 

objetos internos na realidade exterior. a fim de garantir. na 

~antasia inconsciente, uma situação de prazer total o tempo to

do. Isto é sentido como amor. mas mobiliza também o ódio. co-

mo defesa reativa. 

A confusão de Carlos resultava, portanto,de uma série 

de sentimentos aglutinados sob o nome de esquizofrenia. Carlos 

falava em loucura e nem sequer sabia o que queria dizer com is

to. A loucura funcionava como uma espécie de nGcleo aglutinado. 

na terminologia de Jose Bleger (1977). 

Voltando a questão da atividade profissional, o tera

peuta apurou que o primeiro trabalho do menor foi como offíf!: 

boy e durou I mês. pois ele foi despedido por ter discutido com um 

sujeito. que lhe disse coisas desagradáveis, em virtude de um 

atraso. 
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"O ~ujeito começou a 6ala~ da~ minha~ mania~, que i~

to, que aquilo. Ve ~epente eu não aguentei mai~;com~ 

cei a 6ala~. Tive um ace~~o de loucu~a. Tinha 6umado 

um bagulho e chei~ado uma b~izola. Quando ~ai na h~ 

~a do almoço (12 ho~a~) encont~ei uma mina que me cha 

mou p~a 6uma~ e chei~a~. Eu me e~queci da ho~a. Quan 

do me toquei, já e~am 15 p~a~ 3 da ta~de. A minha ho

~a de almoço e~a do meio dia ã~ uma. Re~olvi volta~ 

pa~a o t~abalho. Olha que e~~o! Cheguei no t~abalho 

alucinado, tive um at~ito e 6ui mandado embo~a. Ma~ 

eu exigi uma ca~ta de ~ecomendação.e ele~ me de~am. 
I 

Não go~tei muito do que 6iz. Cheguei a me a~~epende~. 

Foi a última vez que eu me a~~ependi. Ago~a eu po~~o 

- me 6ude~, mM não me a~~ependo". 

Terapeuta: "Como foi o seu acesso de loucura?" 

Carlos: 

Carlos teve muita dificuldade para relatar sua loucu-

ra. Na verdade esta era a sua grande questão. Este 

desconhecimento é que o fazia considerar tudo como u-

ma loucura. Repetia este termo compulsivamente justa 

mente porque não entendia o significado do mesmo no 

plano existencial. Por fim conseguiu dizer alguma coi 

sa. 

"E~te ~ujeito que eu b~iguei excitou em m~m o pode~. 

Sabe o que ~ b~inca~ com uma 6e~a? Ele quiz dize~ que 

eu e~a um de~leixado, um demente, um manZaco. Eu gO! 

tei. daquilo e me. excitei. Mo~t~ei a" minha loucu~a. 
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Fo~ uma demon~t~ação qu~ el~ nunca ma~~ va~ e~quece~. 

Fo~ um do~ poueo~ momento~ que eu en~~ne~ aipuma co~

Aa a aLsuem. ~u me ab4~; eu me mo~t4e~ como ~eaimen 

~e 'ou. Eu podia te~ queb~ado tudo, m4~ nio 6~z". 

Terapeuta: "Você está falando mas não esta descl"evenc1o seu aces 

Carlos: 

50 de loucura". 

"Voei ji viu um tiB~e louco? Como ele ~o~n4; eLe ... 
e. 

uma. 6e~a; ele tem pode~; ele não cho~a; ete 84~td ; 

ele demon~tJLa te~ podeJL. Eu não e~tavd con~ c~ente p~a 
I 

me Lemb~a~ o que 6«lel. Acho que queb~ei alguma co~-

Aa. Me lembJLo que numa ho~a em que todoh 6atavam ao 

- meAmo tempo, eu queb~e~ aLguma col~a e.m c~ma da me~a. 

Eleh pa.~a~am de 6a.e.d~ e 6..{cd~dm me. olhando. Ai eu come 

ce~ a 6a.e.a~ len.tameJite e 6u~ aumentando, au.mentando , .. 
me excitando cada vez ma~~. Eu não po~~o me temb~a~ 

do que eu di~~e; he eu ~~~ ji nao vai ~e~ ma.i~ a 

mehma. coi~a.". 

o esquecimento parecia ter uma funcão defensiva. Ouan 

do ele nao se lembrava mais. parava de falar, e com isto se pr! 

servava de ficar cada vez mais excitado. com o risco de enlou-

quecer, por perceber seu terapeuta escutando-o, valorizando-o, 

dando-lhe atenção. Isto foi avisado quando ele falou do aumen--

to de sua excitaçio a medida em quo todos ouviam seu discurso. 

O esquecimento apareceu justamente no momento em que fal~va da 

progresSo ão de sua exci tação. Dai r~ua função ~efens i va. 
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Ao que parece, a loucura mobilizava tanto sentimentos 

de impotência, quanto de onipotência. Atraves do que chamava de 

esquizofrênia, Carlos pretendia mostrar uma super força, talvez 

para esconder a fragilidade, a impotência, o sentimento de es-

tar nas mãos do outro, completamente dominado. Isto tem a ver 

com o c~mponente obsessivo compulsivo das toxicomanias, que tam 

bem se baseia numa defesa reativa, caracterizada por um contro

le onipotente, que esconde a impotência de estar dominado por ~ 

ma força estranha do exterior. 

Alem disso, através da loucura Carlos comunicava sua 

maior verdade; daí definir-se unicamente como um loucd. Esta 

verdade ligava-se a idéia dele conseguir, através de seus aces

sos, ser alguém muito especial. Ele se excitava cada vez mais 

a medida em que se sentia o centro das atenções, e que se via 

ensinando coisas incríveis e inesquecíveis. Portanto, existe 

uma questão temporal a ser destacada. Através da loucura Car

los pretendia jamais ser esquecido, isto é, ser eterno. Tal fa

to relaciona-se com a questão da negação da morte, tão abordada 

no item 2.4.1, a propósito do componente psicotico das toxicoma 

nias. 

o segundo emprego de Carlos foi também como o ffice boy. 

Contou que fazia um pouco de tudo. Disse também que quase che

gou a entender o computador da firma, e que so não o fez porque 

nao deixaram. Segundo coloca, iria estragar a máquina, mas aca 

baria entendendo-a. 

Ca rIos: "eu nao a~~umi a ~e~ron~cbilidade. O ehe6e que~ia que 

eu 6ize~~e o ~e~viço de ~ pe~~oa~ que haviam ~e demi-
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tido. Eu 6alei p~a ele que ele e~a um imbecil. Só um 

louco aguenta~ia 6aze~ tudo o qúe eu 6iz. O que eu 

6iz naquele t~abalho 60i .6ob~e humano. Eu me empenhei 

~ealmente. Ele pen.6 a.va que eu e~a um ~obô. Eu tive 

que mO.6t~a~ ele i.6.to. Eu - quiz p~a que eu na.o e~a .60 

ajudá.-lo. E.6 .te 60i o meu g~ande e~fLO. Eu di.6.6 e que 

o lNANPS pode~a pfLoce.6.6ã-lo, que ele ia .6e .t4an.660~-

ma~ num ~obô, que a cabeça dele gi~ava em tofLno da.que 

le t~abalho, que ele não .tinha capacidade de vive~ , 

que ele não e~a um homem. Não 6o~am ag~e.6.6õe.6; 6o~am 

ve~dade.6 que eu tive de dize~ p~a ele". 

Sem dúvida este depoimento relaciona-se com o compo-

nente normal das toxicomanias. Esta' crítica de Carlos, um ado

lescente de 17 anos~ sobre a ~uper exig~ncia do sistema econ6-

ml.CO, é encontrado também na abordagem de Erich Fromm (1967) so 

bre a sociedade capitalista, apresentada nos ítens 1.3.4.1. e 

1.3.4.2. 

Carlos diz que só um louco conseguiria aguentar a su

per exigência social. Muitos autores também relacionam a loucu 

ra com a alienação social, entre os quais pode-se destacar Edu-

ardo Kalina e Santiago Kovadloff (1980) - vide item 1.3.4.3. 

o terceiro emprego de Carlos foi novamente como office 

boy. Tomavà conta de tudo. Permaneceu 2 meses, mas adorou o 

trabalho porque este representava a sua auto-suficiência e por-

que pode assumir uma "loucuraincrivel", uma grande responsabili 

dade. 
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Foi o emprego que ficou mais tempo. Saiu porque aban 

donou o serviço, em virtude de ter descoberto a razão de sua 

vida. Explicou que este emprego era uma loucura porque lhe per 

mitia "altas visões", porque olhava para as coisas e aprendia; 

entendia que era muito pequeno e que tinha muito ã aprender. A-

pesar disto, considerava-se imenso em relação a massa humana. . . 

Carlos contou que nesta ocasiio teve contato com uma 

pessoa que "sacava ioga". Foi perguntado qual era o sexo desta 

pessoa. A princípio ele disse que era um ser, que nao importa-

va o sexo, que esta pessoa lhe ensinou a parar o mundo e que sua 

relação com ela foi além do corpo. Depois disse se tràtar de u 

ma pessoa d6 sexo masculino. 

Carlos: »E~~a pe~~oa ~ um homem; ele e um louco de ve~dade. 

Ele me mo~~~ou o Que e~a a vida. A~ualmen~e eu já 

e~~ou em condi~õeh de ~e~~ibui~, mah naquela epoca ~o 

pude ap~ende~. Ele me 6ez ouvi~ o hom "Ka~avanhe~ai" 

do San~ana. Ele me levou ao 6im da linha, me condu--

ziu a loucu~a, 6ez a minha cabe~a,me aba60u, me ~o~

~~ou Que eu eh~ava me p~eocupando com o mundo e Que 

i~~o nao e~a vive~. Eu p~eci~o encon~~a~ com ele no

vamen~e . . Se voce um dia eh~ive~ aonde eu eh~ive, vo

ce vai en~ende~. t uma ~enhação de pa~a~ o mundo". 

o significado de "parar o mundo" nao ficou claro nes

ta sessao. Como o tempo já havia se esgotado. o terapeuta deci 

diu terminar o atendimento e pesquisar este significado na ses-

sao seguin:e. Contudo. pode-se compreender outras coisas. Por 
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exemplo, detectou-se a necessidade de Carlos de idolatrar, de 

estar ligado a um mestre. Tal fato, associado ao seu prazer em 

ser super exigido, em assumir grandes responsabilidades, repre

sentava seu funcionamento alienado, seu desejo de transcender 

os limites, inclusive os corporais. Portanto, alem de possuir 

um compqnente normal ligado a crítica ou não aceitação da alie

naçao social, possuiatambém um aspecto doente ligado ao dese

jo de permanecer alienado, sem limites e sem corpo. Tal aliena

ção relaciona-se simultaneamente com os componentes psicótico 

e obsessivo compulsivo das toxicomanias - vide itens 2.4.1 e 

2.4.4. 

4.2 - A Segunda Sessão 

Carlos chegou justificando sua falta na sessao anteriorern 

função de urna briga com o irmão. 

Carlos: "Eu não vim na. .6e..6.6ão pa..6.6a.da. poJt c.a.U.6a. de. um pJtoble.

ma. c.om o me.u iJtmão; ma..6 i.6~O não impoJt~a.. O pJtoble.ma. 

c.om o me.u iJtmão e. iJtJte.ve.Jt.6;[ve.l. Ele..6e. e.nvolve.u c.om 

o pJtoble.ma de.le. e. pa.Jtou. Ele. e..6~a. numa. ineJtc.ia.; ~e.m 

0.6 me..6mo.6 pJtoble.ma..6 a. viJtio.6 a.no.6. A minha. mãe. ~e.m 

me.do do que. pO.6.6a. a.c.on~e.c.e.Jt no c.onvZvio e.n~Jte. e.u e. 

e.le.. Exi.6~e. pe.Jtigo de. moJt~e.. 1.6~0 não imroJt~a.. Eu 

na.o gO.6~O de. c.onvive.Jt ne.m c.om a. minha. mãe., ne.m c.om e.

Le.; e.u na.o que.Jto e..6~a.Jt liga.do a. ninguém; nã.o que.Jto 

~.6~a.Jt pJte..60 a. ninguém. Va.;[ pJtovem a. minha di6ic.ulda.-
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de com mulhe~. Se uma mina vive numa ~ealidade comu~ 

não vai ~e da~ bem comigo. Vive~ numa ~ealidade co--

-mum ~ não ~e~ uma ~aZda, uma b~echa; ~ uma coi~a ~e~-

Terapeuta: "Como foi a briga com o seu irmão?" 

Carlos: »Ele chegou blbado em cala. Nem ~ei pOAque 

ceu uma de~g~aça. Se ele me a~aca~ eu vou ~e~ que eli

mini-lo de uma vez". 

Terapeuta: "Ele te atacou?" 

"Nio. Se ele ~ive~~e me atacado, eu o ~e~ia matado. 

Ele não ~e~ia condiçõu de. ~e. de6e.nde.~. Eu e.ótava com 

um violão do lado e aquilo é muito du~o. Uma pancada 

na cabe.ça com o violão, o mata~ia. li pen.óou?~ Eu ma-

~ l -''1 J\...a~ a guem .. Se.~ia um ab~undo~ Ma.ó não irirponta. Eu 

~e~ia que. me de.6e.nde~. Eu tenia que. mati-lo pana de.-

mon~tJ[an o meu pode~". 

Terapeuta: "Porque matá-lo?" 

»PoAque. e~ta ~e.nia a ~nica rnanei~a de. ajudi-lo. Na 

ve.~dade. não ~enho muita ce.~te.za ~e o ajudania matando

o. Ele ê um covaJtde; ~o que~ pe.nan a~ pe~.óoa.ó num mau. 

momento. s5 que ele não e~t~ lidando com urna pe.ó~oa 

no~rnal" . 
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... 
Terapeuta: "E o que e uma pessoa normal?" 

Carlos: "t um 6antoc.he". 

Terapeuta: "Pois é Carlos, mas você ainda nao consegulu contar 

Carlos: 

o que aconteceu de fato. Seu irmão o agrediu verbal-

mente? 

"Eu tive vontade de mo~~~a~ p~a ele o que ele e~~ ma~ 

a~ ~e~~a uma de~g~a~a; tanto que eu nem 6ale~. Não t~ 

ve ~ea~ão nenhuma. F~aue~ p~eoc.upado po~que e~tava den 

~~o da m~nha c.a~a. O pko~ que ele pode~~a 6aze~ ~e--

1L~a v~~ p~a c.~ma de m..(.m. Ma~ ele não ~em c.o~agem. 

Po~ enquanto ele.a~nda e~ta mo~ando lã em c.a~a, c.om~

go e c.om m~nha mae, ma~ eu vo~ c.on~egu~~ que ele ~a~a 

lã. de c.a~a, a m~nha mãe que~endo ou não. Me~mo que 

eu tenha que ~a~~ de c.a~a. t c.omo uma ba~ata. ln~eto~ 

e 6antoc.he~ c.om~go nao ~ob~ev~vem. A ba~ata pode ~e 

e~c.onde~, ma~ te~ã que ~a~~ do e~c.onde~iio e ne~te mo 

mento eu a mata~~a". 

Carlos acabou nao contando como fora a briga com o ir 

mao. Parecia reagir muito mais a uma expectativa do que a uma 

realidade. Ou melhor, a intensidade de sua mobilização corres-

pondia ao que ele imaginava que seu irmão poderia lhe fazer em 

termos de desrespeito. Entretanto, não parecia discriminar que 

sua reação era em função do futuro desrepeito e não do passado. 

Contudo, este futuro desrespeito, ou esta expectativa 

de ser desrespeitado parece que resultava de uma vivência no 
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presente. Carlos sentia-se um fantoche desrespeitado em sua in 

dividualidade simplesmente porque não elaborara a simbiose em re 

1ação a mãe, portanto, ainda nao tinha nascido do ponto de vis

ta psicológico, ou por outro lado, aceitado a morte de sua exis 

t~ncia infantil fusionada. Dai seu desejo de independ~ncia, de 

liberta~-se de uma suposta prisão em relação às pessoas. 

Na medida em que persistia a simbiose, a vivência de 

desrespeito constituia uma constante. A partir daí, Carlos pa~ 

sava a interpretar os dados da realidade externa contaminado por 

esta vivência interna, o que ocasionava uma perda da dimensão 

objetiva da percepção. 

Esta simbiose ~e expressava, por exemplo, quando Car

los falava do irmão. Parecia não discriminar quem era um e quem 

era o outro. Projetava aspectos pr6prios e objetos internos no 

irmão, e reagia a si mesmo, na pessoa do outro. Dizia que o ir

mao era um covarde, e que o ajudaria matando-o. Na verdade fala 

va de si. Ele próprio se julgava um covarde por não enfrentar 

a vida, o crescimento. Quando falava no desejo de matar seu ir 

mão para ajudá-lo, queria dizer que ele pr6prio seria ajudado e 

amadureceria se elaborasse a morte. Entretanto, não conseguia 

por tais vivências em palavras. Daí comunicá-las, por atuações -

precisava matar concretamente o irmão, isto é, ele mesmo, para 

ser ajudado. Este funcionamento baseado na ação relaciona-se 

com o componente psicopático das toxicomanias - vide item 2.4.3. 

Já o aspecto simbiótico liga-se ao componente psicótico - vide 

item 2.4.1. 

Esta dificuldade em lidal com a morte expressava-se , 
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por exemplo, pela frequência com que Carlos, utilizava a expre~ 

sao "não importa", sempre que se deparava com algo desagradável. 

Portanto, não conseguia enfrentar as frustrações, ou a morte, co 

mo diriam Kalina e Kovadloff (1980), preferindo negá-las. 

Foi dito no final da primeira sessao - item 4.1., que 

pretendia-se nesta sessão pesquisar o sentido de parar o mundo. 

Curioso que este material da briga relaciona-se com um sentido 

-bastante semelhante ao de parar o mundo. Portanto, Carlos ini

ciou esta sessão praticamente dando continuidade a anterior. Fa 

lava de coisas diferentes, mas trazia um mesmo dado, ou dito de 

outra maneira, através de diferentes metáforas comunicava um 

mesmo conteúdo, ou significado. 

Parar o mundo significava para Carlos cessar com as 

preocupaçoesmuridanas e se voltar apenas para o mundo interno , 

onde pudesse obter um gozo ininterrupto. F.oi exatamente este 

conteúdo que trouxe quando iniciou a presente sessão. Estava 

profundamente mobilizado por brigar com o irmão, e queria li

bertar-se de todas aspreocupaçoes. Talvez seja melhor deixar 

que Carlos fale sobre suas sensaçoes ao parar o mundo. 

Carlos: "~ um choque ho~~Zvel e ma~avilho~oi ~ ho~~Zvel po~

que e mui~o dioe~en~e do dia a dia; e uma de~p~opo~-

çao mui~o 9~ande. t ho~~Zvel po~que voce ~en~e que a~ 

pehhoah e~~ão pe~dida~, que o mundo eh~a pe~dido. Eu 

acho que ah pe~~oa~ nunca vao encon~~a~ o caminho que 

eu de~cobu den~~o do co~po. Ma~ não ~em nada a vell. 

con~inua~ oalando. 1 ~:to e p~a ~ e.~ h·en~ido". 
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Estas vivências se assemelham as do Dr. Jeky11, perso 

nagemdo romance de Stevenson, as quais foram apresentadas no 

item 2.4.1, quando se falava do comp6nente psic5tico das toxi-

comanias. Mais especificamente, quando foi apresentado a aborda 

gem de Ingo1d (1983) sobre o narcisismo psic5tico, sobre a bus-

ca de um prazer extasiante, apote5tico. indizível através das 

palavras, podendo ser talvez referido por comparaçoes. 

.. . 
Carlos contou que na epoca em que fora interno havia 

parado o mundo .. Quando inquerido sobre como as pessoas o perce 

beram naquela ocasião, isto é, sobre sua aparência exterior,con 

seguiu responder com bastante crítica, portanto, com ndção de 

objetividade. 

Carlos: "O meu compo~tamento e~a completamente de.óconexo. Vo-

.- vlu um louco. Não .6 el e.6tã me pe~guntan-ce ja po~que 

do l.6to~ O que a mlnha mae vla olha.ndo p~a. m-<..m e~a u 

ma llu.6ão. Ela nao con.6 egula. entende~ o que .6 e pa..6.6 a-

va. comlgo. Em algun.6 momento.6 eu 6lcava. completamen

te pa~ado, e.ótátlco. Out~a..6 ho~a..6 a mlnha mãe não me 

vlu vendo a ~eallda.de. Eu .6Ô con.6egula ve~ o can.6aço 

e a. e.6ta6a dela, ma..6 não vla. de6o~mação no co~po dela. 

No meu l~mão eu vla pod~ldão. Na malo~la da.6 mulhe~e.6 

da ~ua eu·vla ve~melhoi não vla a ~oupa, vla ve~melho 

no co~po todo". 

Terapeuta: "E como voce se via?" 

Carlos: "Eu me vla. com uma luz multo 6o~te .que.6e ~e6letla e 

eu não podla me olha~, pc~ e.6ta. luz e~a. 6o~te demal.6. 
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Eu que~ia ajuda~ a~ peééoaé e me envolvi. Po~ iééO 6ui 

in~e~nado. Só uma in~e~nação me ~alva~ia. A~é ce~~o 

_pon~o ela 60i boa. Foi bom po~que eu eé~ava numa ilu 

éio. Eu achei o caminh~ pa~a a vida, ma~ deve~ia en-

~ende~ que eu e~a dependen~e. Vependia do ~~abalho , 

da~ pe~éoa~, do mundo. Eu não podia ~e~ penéado que 

~e~ia de agi~ de aco~do com aé coiéa~ do mundo. Quan-

do eu pa~ei o mundo, eu acabei com a mo~te.; ('.om a e~-

quizo6~enia. Eu de~cob~ a minha ~o~alidade.". 

Carlos sem dúvida tinha momentos de uma lucidez fan-
\ 

tistica. Entretanto, sua grande ilusão residia na crença de 

que acabando com a morte, viveria. Ele não conseguia perce--

ber a inversão que fazia. Ao contrário do que pensava, poderia 

viver justo no momento que pudesse morrer. Suas fugas da morte, 

suas tentativas de parar o mundo, repetiam-se compulsivamente 

justamente porque não funcionavam,isto €, nio conduziam ao que 

ele de fato ansiava - a vida. 

Ainda havia algum tempo e assim, decidiu-se iniciar a 

pesquisa do motivo do encaminhamento, o qual relacionava-se com 

a questão do uso de drogas. Carlos era um caso de Liberdade As 

. . d ( 24). .. f· . h d SL SlStl a , Isto e, 01 encam1n a o ao A por processo, em 

virtude de ter sido pego pelas autoridades portando maconha. O 

terapeuta pediu que contasse o incidente com a polícia. 

(24) O éigni6icado da. Ca.te.ClOJÚa. "Libe.~dade A~hiétida" já 60i a.
p~e~entado no capItulo 3. 
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"Eu e~queci que e~tava com maconha na bol~o e 6ui pe-

go. Eu podia ten e~tna9ado a minha vida com aquele. 

guanda ~e. a tive~~e. matada. Com 2 golpe.~ e.u pode.nia 

te.n pe.go aque.la anma de.le. e. dominada aque.le. palhaço. 

A pantin dali e.u me. tonnania um delinque.nte.. Eu vaci-

le.i ponque. tive. me.do. Eu não tenia conhe.cido você , 

ma~ pe.lo me.no~ não pa.6.6ania pOJt aque.la ciJtcun~tância 

6al.6a. Fui le.va.do a Vef.egacia de Me.none.~. Fiquei.. af..

guma~ hOJta~ na cade.ia. Tava com muita vontade. de. nu
maJt. Tinha 6umado uma maconha muito boa, muito pode.

Jto~a. EJta tão 60Jtte. que. até me 6ez e.6que.ce.n que. e.la 
. \ 

e~tava na meu bol~o". 

Terapeuta: "Com que frequência voce' fuma maconha?" 

Carlos: "Não ~e.i e. não po~~o dize.Jt. A maconha é paJta aque.

le.~ que. pJtocuJtam a conte.mplação. Eu aCJte.dito que. ~ou 

um do.6 pouco.6 que. .6abe U.6all. bem a dnoga". 

Carlos começou a resis~ir responder as perguntas. Pa

ralelamente, passou a querer saber se o terapeuta ji tinha usa

do drogas. A princípio não foi dado nenhuma resposta. Ele rea-

giu ao silêncio com muita raiva. Dizia que não tinha nada a 

ver ficar falando sozinho, que o terapeuta usava a psicologia 

como escudo~ etc. 

Na verdade Carlos interpretava o silêncio do terapêu-

ta como abandono, como desamor, etc. Reagia com raiva porque 

estava gostando daquele conta to e exigia recfpro cidade. I st') não 

foi interpretado. A atitude do terapeuta consistiu em explicar 
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porque nao responderia se já tinha ou nao usado maconha. 

Neste sentido. foi esclarecido que cada um possuia um 

papel. O terapeuta estava ali para ouvi-lo e para questionar 

com ele suas questões existenciais. no sentido de facilitar sua 

auto-compreensão. Por oUtro lado, disse-se que seu papel de cli 

ente consistia exatamente em trazer tais questões, caso 

desejasse. Colocou-se também que quando tais papeis não 

assim 

eram 

assumidos, gerava-se muita confusão e; com isto. dificultava-se 

a ajuda terapiutica. Entretanto. foi frisado que a atuação de~ 

tes papeis não precisava ser rígi~a, isto é. eventualmente o t~ 

rapeuta poderia até falar dos seus sentimentos em rela~ão a ele 

desde que estes aparecesse.m numa determinada situação vi vida con 

juntamente no agora, e desde que tal relato fosse ajudá-lo. O 

que não teria sentido algum seria inverter as posições e o téc 

nico passar a comentar suas vivincia~ pessoais particulares. 

Entretanto, estas explicações parecem que nao adianta 

ram muito, pelo menos naquele momento. Carlos não suportava li

mites e s6 conseguia entender amor enquanto era provido em suas 

necessidades. Na sua cabeça, ficar sem a satisfação desta sua 

curiosidade significava abandono e ponto final. Assim, permane

ceu atacando o ter~peuta pelo suposto ~bandono. Esta situação 

durou até o final da sessão, quando saiu sem nem sequer despe

dir-se.Este func.ionamento relaciona-se com o componente maníaco 

depressivo das toxicomanias (vide item 2.4.2), devido ao mode

lo de amor utilitário. Por outro lado. liga-se também ao compo

nente psic6tico (vide item 2.4.1), por seu conteúdo narcisista. 

Carlos ser, t ia-se sem resposta e sem amor porque não recebia a 

resposta e o amor que esperava (saber se o terapeuta usava ou 
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nao maconha). Não conseguia perceber que de alguma maneira o 

técnico havia lhe respondido. Portanto, tudo girava em torno do 

seu Eu, ou melhor, de seus conceitos de resposta, e de amor. 

4.3 - A 'Terceira Sessão 

Esta foi uma sessao tipicamente terapêutica, na medida em 

que foram trabalhados apenas os dados da relaçio transferencial, 

sem qualquer preocupação com o exame psicológico dos diversos se 

tores pesquisados num psicodiagnóstico' clínico-vital (~otivo da , 

consulta, vida escolar, vida sexuai, auto-i~agemj etc). 

Carlos chegou completamc~lte transtornado. Ao apertar 

sua mao no ato do cumprimento inicial, pode-se constat(J.r que 

e'stavD gelada parecendo mesmo a, mio de um cadaver. Entretanto, 

ele preferiu projetar a morte. Começou falando de uma forte mu 

dança de temperatura, devido a açao do ar condiciona4o, que nao 

atinge a sala de espera. Portanto, comunicava o quanto sentia 

o gelado da sala de atendimento. Depois falou que as maos do 

terapeuta estavam geladas, invertendo, assim, a realidade. Se

guiu falando, com muita ansiedade, que nio deveria ter contado 

tanta coisa para o terapeuta na sessao passada, que pretendia a 

pagar sua história pessoal, que iria mudar de postura em rela--· 

çao ao técnico, que es'te era mui to diferente do outro que o ha-

via atendido inicialmente, etc. Falava sem parar e com um tom 

de dono da verdade. Parecia agir como se estivesse sozinho, na 

medida em que nio só trazia questões fechadas e decididas, como 

nio dava oportunidade do terapeuta dizer alguma coisa, já que 

falava sem parar. 

Evidentemente Carlos reagia a sessao passada. O ú;üco 
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modelo de amor que conhecia era aquele do bebê em relação a mae. 

que é narcisista. simbiótico. não admite limites. diferenças,nem 

qualquer separação. Na medida em~e o terapeuta deu limites 

ele sentiu-se abandonado. Reagia como um bebê que aos'poucos 

morria em virtude da falta do amor da mãe-terapeuta. 

A questão dos limites foi trabalhada. tentando-se di~ 

crimina-Ia ou separa-la do aspecto afetivo. Neste sentido foi di 

.... to que limi te não significa desamor. Reconheceu-se que de fato 

at~ era desagradivel, maS que isto não era a finica coisa que ti 

nha aparecido até então. Assim, frisou-se que os aspectos maus 

do: terapeuta - dar limites -existiam juntamente com oá bons 

estar presente naquele momento, lidando com ele, preocupando-se 

com suas coisas, enfim, cuidando dos. seus sentimentos. 

Foi tamb~m dito que era muito difrcil para Carlos a

ceitar os limites ~as pessoas porque ele próprio não consegula 

acei tar os seus próprios limi tes. Dar vol ta' e meia se queixar da 

sensação' de ter sido super-exigido e usado pelas :pessoas como 

um fantoche, que nao tem limite algum, e que ~ completamente ma 

nipulado. 

Estas e outras interpretações foram discutidas. Por 

fim a sessão foi concluida com Carlos dizendo que da mesma ma

neira que o terapeuta não respondia certas perguntas, ele tam-

bém faria o·mesmo. Por um lado, pode-se entender isto como uma 

comunicação de que ele, como o terapeuta, teria condições de 

lidar com os limites. Por outro lado, talvez Carlos quisesse fa 

lar de sua preferência pelas relações de igual para igual, o 

que pode ser interpretado como um prazer com o ip,ual. Nest,! sen 
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tido, Carlos estaria comunicando o quanto nao conseguia abrir 

mão do narcisismo, já que este tinha uma importante função de-

fensiva: protegê-lo dasfrustraç6es decorrentes do contato cbm 

o Outro, com a diferença,: com o limite. 

4.4 - A Quarta Sessão 

Graças as intervenções da sessao passada, Carlos pode ch! 

gar nesta sessão um pouco mais aliviado, permitindo que se des

se continuidade ao exame psicol6gico d~stinado ao psicodiagn6s-

tico (25) Entretanto,ainda se mostrava defensivo e mobiliza-

do. Parecia ter concluído que a ausência de resposta do tera-

peuta quanto a indagação sobre o uso da maconha significava que 

e~te não havia usado tal droga, que era contra os t6xicos e que 

pretendia separá-lo dos mesmos. Como Carlos pretendia manter u 

ma relação afetiva com seu terapeuta e com as drogas" e como en 

tendia amor nos moldes do narcisismo)impos-se a tarefa de con--

vencer seu psicólogo a usar drogas. fuaginava que igualando-s~ 

a ele em termos do consumo tóxico, seria possível ser aceito e 

amado. 

~ importante frisar a intensidade desta lógica deli-

rante. Em primeiro lugar a ausência de resposta não significa

va nenhuma negação ou afirmação do consumo t6xico. Tão pouco 

significava que o terapeuta fosse contra ou a favor das drogas. 

(25) P~etendia-~e ne~ta ~e~~io pe~qui~a~ o motivo do encaminha
mento. Po~tanto, vi~ava-~e conhece~ O~ motivo~ da d~oDadi~ 
ç~o d! Ca~lo~. 

I 
I 
! 
~ 
I 
t 
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Muito menos que pretendesse separa-lo ou aproiima-lo das mesmas. 

Além disso, ainda que não usasse droga, e que fosse contra os 

tóxicos, tal fato nao teria necessariamente uma interferência 

causal sobre o gostar ou não de Carlos. Veja por exemplo como 

ele responde as indagações sobre a drogadicção: 

Terapeuta: "O que voce sente quando fuma maconha?". 

Carlos: li' h ··A maeon a, nã.o pode ~ e~ v,üta ou 6atada. E.e.l7.. deve ~~ 

l>entida. t uma in.6ôLi.ta; e um ~oeo que ela da no meio 

da ea~ai ê uma laueu~a. Fala~ ~ab~e ela e uma e~tu-

pidez. Ela. e ilimitada. Vieta~ voee p~eei~a. de Ha

ehiehe. t indi~e~itZvel. Eu p~aeu~o a eontemplaçã.o 

no 6umo. Eu e~tou muito en~aizado na maeonhai eu a 

amoi e.la ê o maio~ ba~ato. Voee pode me mata~, ma~ não 

me ~epa~a~ dela. Ma~ me~ma que voee m~ mate, eu volto 

p~a ela po~que vou ~e~ ente~~o.do. Ma~ a6inal, voee 

jã. 6umou ou nã.o maeonha?". 

A d~oga, como a loucura, constituiam verdadeiras que~ 

tões existenciais para Carlos. Ele próprio não conseguia defi

ni-las, coloca-las em palavras. Daí volta e meia questionar 

seu terapeuta. Era como se não aguentasse a mobilização dos pr~ 

prios questionamentos e pedisse ao terapeuta que solucionasse 

tais questões no seu lugar. Naturalmente para que ele chegasse 

a atingir seus auto-conceitos, suas próprias definições, neces-

sitaria antes vivenciar os questionamentos por mais dolorosos 

que fossem. Foi por este motivo que o terapeuta optou por nov~ 

mente não responder, portanto, por nao super-protege-lo. Seguiu

se um breve silêncio ... 
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»Vic~on, voce pneciha ~oman cuidada com a phicologia. 

Ela e cama a maconha. t incnZvel e abominável. A ma-

conha ~nanh6onma a gen~e, voce vai goh~an dela. Se vo 

ce 6umahh e ia h en engnaç.ado. Um dia voce vai ~oman um 

hUh~O; eu queno ven a~e ol1de hua lógica va,i..". 

Carlos achava a psicologia incrível e abominável por-

que de alguma maneira começava a se permitir sofrer a dor de e

xistir. Existir era incrível, mas o sofrimento inerente era a-

bominável. Através da atitude terapêutica. Carlos poderia tomar 

contato cons~go mesmo e discriminar-se, separando-se d~ terapêu 

ta. Esta seria a única maneira de poder sair do seu isolamento, 

da indiferenciaçãoque formava com os objetos do 

exterior por projetar-se intensamente, o que ocasionava a perda 

do contato com tais objetos e consigo mesmo. 

Quando Carlos dizia que o terapeuta deveria tomar cui 

dado para nao se assustar com sua lógica queria falar de si, i~ 

to ~, do cuidado que ele pr6prio deveria ter para não se assus

tar, já que interpretava seu terapeuta a partir de sua lógica 

subjetiva. O susto decorreria do encontro com algo real (a pr6 

pria verdade e o terapeuta), diferente da expectativa delirante. 

Na verdade, encontrar-se consigo mesmo e com o tera--

peuta era o que Carlos mais ansiava e ao mesmo tempo temia. Tal 

encontro permi tiria que ele saisse do seu isolamento, pois 'per

ceberia o Outro (o terapeuta) em sua alteridade, e não como ob-
/-

jeto de suas pr6prias projeções, além de poder auto-discriminar-

se ou separar-se do objeto exterio··. O medo ~ra uma consequen-

cia do fato deste encontro ser uma perspectiva muito nova, dife 
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rente de tudo que havia experimentado antes. Tratava-se portan 

to, de um receio ou ansiedade ante o desconhecido. 

o silêncio do terapeuta mobilizou, portanto, o apare

cimento do conflito de Carlos. Ele projetava sua parte que não 

queria o vínculo narcisista com as drogas e com os objetos emge 

ral, no terapeuta. A outra parte que desejava o mesmo vínculo 

permanecia nele. Assim, ao inv~s de brigar consigo mesmo, bri-

gava com o terapeuta. Estava z~nsioso :para falar sobre seu con

·sumo de tóxicos, e no entanto, agia como se estivesse sendo for 

çado pelo "inimigo" a falar. Na verdade, o clima emocional des 

ta sessão transmitia uma sensação de guerra. O termo "inimigo" 

usado por Carlos referia-se a sua própria parte saudável que,p~ 

jetada no exterior (no terapeuta), lutava contra sua parte doen 

te não dissociada dele. Veja Carlos falando ainda em função do 
, 

silêncio. 

Carlos: "O que.. e. que.. e..u pO.6.6 o 6aze..JL pJLa me.. liVJLaJL de...6ta ma.f:di: 

ç.ão do Juiz? Voc.e.. ac..ha que.. eu de..vo bo:taJr. uma bomba no Juizado? 

Ac.ho que.. pJLime..iJLO vou c.oloc.aJL uma bomba ne...6te.. c.on.6ul-

tÕJLio. Eu não que..JLO e.. ne..m p0.6.60 6alaJL .6obJLe.. a dJLoga 

pOJLque.. vou daJL uma c.olhe..JL de.. c.hã paJLa o inimigo. Eu 

te..nho e. que.. te..ntaJL voc.e... Ac.ho que.. no .6e..u c.a.6O .60 me...6 

mo c.ogume..lo. Voc.e.. tinha que.. tomaJL um c.hã de. c.ogume..-

lo". 

Terapeuta: "Voce já tomou chá de cogumelo?" 

Carlos: "Não p0.6.60 6alaJL. Voc.e.. queJL a.6 c.oi.6a.6 ma.6tigada.6 e.. nao 

que.JL c.ome.JL. O c.ogume..lo I~ um mago". 
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Terapeuta: "Pelo jeito, vejo que voce já tomou chá de cogumelo. 

Carlos: 

Aonde foi?". 

UNio 6ei. Nio impo~ta o luga~. Voee pode 6e t~an6po~

ta~, i~.pa~a venU6, i~ pa~a a ea6a do 60l. Tudo i6to 

em 6~açio de 6egund06. Voee 6iea ene~gia pu~a. O 6eu 

eo~po nao exi6te". 

Bsta fantasia de incorporeidade foi destacada por 

Kalina e Kovadloff (1980). Como foi dito no item 2.4.1 - O Com 

ponente Psic6tico das Toxicomanias, o adicto pretende libertar

se do corpo para fugir de todos os limites, inclusive às corpo

raes. Desta forma, imagina poder garantir uma situação de pra 

zer total o tempo todo. 

Terapeuta: "Qual ê a diferença entre cogumelo e maconha?". 

Carlos: "Voee e6ta tentando a~ma~ um e6quema eont~a ele6. Cui 

dado! O eogumelo ~ muito pode~060~ Pode ~e volta~ 

eont~a voee~ A p~õp~ia maeonha pode te da~ um 6u6to~ 

Jã. vi que pa~a me ~elaeiona~ eom voee vou p~eei6a~ t~ 

eontato eom Lob6ang Rampa. Ele ~ mai6 do que p6ieõl~ 

go. Eu e6tou p~eei6ando de uma eoi6a que me ajude a 

inte~p~eta~. P~eei60 6abe~ 6e voee 6uma ou não maeo

nha" . 

Terapeuta: "Mas voce nao sabe qual é a diferença entre a maco

nha e o cogumelo?". 

Carlos: hCla~o que eu 6ei. A maeonha ~ o epnheeirnento e o eo 

gumelo ~ o pode~. Se um indivlduo que nunea 6umou ma 
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conha come.1L cogume.lo, vai. 6i.calL doe.nte. palLa o 1Le..6to 

da vi.da. O cogume.lo ê palLa a.que.le..6 que. bU.6cam o po-

. de.1L de. .6 e. ·tlLan.6 nOlLmalL e.m tudo. Ele. dá. to do.6 0.6 pode.-

1Le..6; e.le. e..6toulLa a tua cuca. A maconha, que. ê o no

me. mai..6 louco de.la, também ê um POde.lL, ma.6 palLa que.m 

plLOCUlLa a conte.mplaçio e. o conhe.ci.me.nto. Eu acho que. 

todo mundo de.vi.a 6umaIL maconha, ou e.ntio tomalL um p~

co • Qu e.m .6 ab e. a.6 .6i.m a.6 p e..6.6 o a.6 aco ILda v am. E u acho que. 

a mai.oJt1.a dah pe.h.6oah ace.i.ta uma lLe.ali.dade. padlLio. Vi.c 

tOIL, voce. plLe.ci..6a numàlL maconha. Talve.z voce. plLe.ci..6e. 

me..6mo tomalL um ãci.do. t~ Voce. plLe.ci..6a de uma dlLoga 
\ 

60ILte.. Oi.de.al talve.z .6e.lL1.a um P.6i.cotlLôpi.co como a 

VatulLa. Ehte. ne.m e.u expe.lLi.me.nte.i.". 

Carlos continuou di~cursando sobre a cocaina, o cogu-

melo, o LSD, a maconha, o copo de leite (flor usada para fazer 

um chá alucinógeno), as diversas bolinhas e xaropes, etc. Natu

ralmente, sempre dizendo que não queria falar, mas falando cada 

vez mais. De um modo geral, a busca da droga apareceu relaciona 

da ao desejo de atingir o poder a partir do conhecimento. Car-

los parecia ter um certo prazer em mostrar seu conhecimento e, 

portanto, seu poder sobre as drogas. Desta forma, tentava equi 

parar-se ao super poder proj etado no. terapeuta. Por outro lado, re 

lacionava a droga também ao oposto, isto é, a fragilidade, a im 

potência, etc. Tentava seduzir o terapeuta para consumir tóxi-

cos com a finalidade de enfraquece-lo e, desta forma, equipara-

10 consigo próprio, desta vez nao pela superforça, mas pela su-

perfragilidade. O importante era que o terar~uta fosse i Q,ual 

a ele, superforte, ou superfraco, mais igual. Tudo isto em ,ome 
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do amor. Naturalmente narcisista. que era o único tipo de amor 

que conhecia. 

4".5 - Co n c 1 u são 

Apesar de só se ter pesquisado a identificação e o motivo 

___ do encaminhamento nestas 4 primeiras sessões, foi possível co-o 

nhecer os principais funcionamentos psicológicos de Carlos. A

chou-se desnecessirio pesquisar os demais setores do exame psi

cológico (vida escolar, vida sexual, autoconceito,. visa social, 

etc) porque os elementos diagnósticos bisicos ji estavam levan 

tados (os componentespsicóticos, perverso, maníaco depressivo 

e obsessivo compulsivo) e principalmente porque não cabia pos-

tergar mais urna atuação eminentemente psicoter~pica. Este últi 

mo motivo justifica também o fato de não se ter verificado as 

hipóteses diagnósticis anteriormente esboçadas atrav~s dos tes

tes psicológicos. Realmente não teria sentido algum interrom-

per o relato de Carlos para aplicar um Ror~chach, um TAT, etc, e 

com isto, desrespeitar seu sofrimento, sua car~ncia de uma rela 

ção, seu desejo de falar. etc., Tratava-se de um adolescente mui 

to sensível ao desrespeito, com uma baixissima resist~ncia a 

frustração. Neste sentido, optou-se por investir na psicotera

pia, isto ~, na saúde de Carlos, ainda que em detrimento de um 

psicodiagnóstico mais completo. 

Disse-se que os principais elementos diap,nósticos apa 

receram nestas 4 primeiras sessões especialmente porque nas se

guintes, os funcionamentos psíquicos subjacentes começaram a Te 
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petir-se. naturalmente com perspectiva de aprofundamento e de 

elaboração. -Foi neste sentido que as sessoes espontaneamente 

tomaram um cunho eminentemente terapêutico. 

Deve-se ainda frisar que a maior parte das interpreta 

çoes aqui apresentadas não foram enunciadas durante estas 4 pri 

meiras sessões. Apenas aos poucos foi possível conduzir Carlos 

no processo do auto-conhecimento. Quando recebeu alta, 

__ não tinha parado de consumir drogas. Entretanto, estava 

ainda 

mais 

amadurecido, no sentido de que enfrentava melhor a realidade in 

terna e externa. Conseguiu voltar ao trabalho e manter-se no 

mesmo. Reduziu consideravelmente seu consumo de drogas. Deu 

continuidade a sua vida escolar. Seu ego tornou-se mais forte, 

na medida em que mostrava-se capaz de suportar as vicissitudes 

da vida. Isto expressava-se pela redução da frequência com que 

u'tili zava certos esteriótipos como "não importa", "loucura li, etc. 

Além disso, sua relação com o terapeuta tornou-se gradativamen

te mais estável, isto é, foi deixando de brigar e de falar sem 

parar, como se quisesse impor sua verdade, passando a aceitarum 

diálogo mais tranquilo. 

Por fim, caberia esclarecer algo sobre o atendimento 

familiar. A princípio pensou-se, em fazer uma ou duas sessões 

com a genitora para anamnese. Sem dúvida poderia ter facilita

do o trabalho. Entretanto, optou-se pelo não atendimento. O 

primeiro motivo surgiu espontaneamente - a sobrecarga de traba

lho. O SLA conta com poucos psicólogos que não possuem vínculo 

empregatício. Trabalham gratuitamente no atendimento de um gra~ 

de número de menores. -Neste sentido, a prioridade e sempre ~o 

atendimento do menor. Como na época o autor desta dissertacão 
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se atendendo apenas o menor. 
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.... 
mae, permaneceu--

o segundo motivo residiu no fato de que, de um modo ge 

ral, a relação terapêutica com Carlos, bem ou mau, fluia. O te

rapeuta nio sentia que o atendimento da mie fosse de grande im

portância muito embora reconhecesse que poderia facilitar. De 

qualquer maneira, se tivesse ocorrido uma forte necessidade de 

--"chamar a mãe, provavelmente dar-se-ia se um jeito de mobilizar 

um colega para o trabalho de orientação a genitora. 
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-c 'O N 'C 'L U 's '"A O 

._Esta dissertação teve corno objetivo principal defen-

der a hipótese de que o toxicômano não pode ser descrito em ter 

mos de urna única categoria diagnóstica, na medida em que apre-

senta diversos componentes psicopatológicos: psicótico, maníaco

depressivo. perverso. obsessivo-compulsivo. etc. Além disso.po~ 

suiria também um componente normal. 

Apresentou-se urna abordagem teórica. nos dois primei

ros capítulos. e prática. nos dois últimos. O primeiro capítu

lo foi genérico. Diversas contribuições científicas fdram apr~ 

sentadas, com a finalidade de mostrar o amplo campo de estudo 

das toxicomanias. do qual escolheu-se um pequeno setor para uma 

reflexão mais aproftindada - o setor referente a psicologia. den 

tro de uma perspectiva psicanalítica e ~enomenológica. Esta con 

tribuição específica foi o objeto do segundo capítulo. Neste, a 

hipótese desta dissertação foi discutida e embasada teoricamen

te. 

No terceiro capítulo foi apresentado a contribuição de 

um serviço especializado no atendimento psicoterápico de adoles 

centes drogadictos - O Serviço de Liberdade Assistida do Juiza

do de Menores da Comarca do Rio de Janeiro. 

Por fim. no quarto capítulo foi apresentado a contri

buição do autor desta dissertação. a partir da discussão do psi 

codiagnóstico de um adolescente drogadicto. atendido no mesmo 

serviço acima referido. Aqui a hipótese deste estudo foi ilus

trada na prática. 
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Quanto às limitações, pode-se destacar primordialmen

te algumas de natureza prática: 

1 9 ) Esta dissertação contou com a apresentação de ap~ 

nas um caso de psicodiagnóstico~ que nao foi sub

metido a testes psicológicos, dado a sua gravida

de. Seria bastante profícuo realizar um número 

maior de psicodiagn6stico' de toxic5manos, fazen-

do uso de testes psicológicos, a fim de verificar 

objetivamente a hipótese desta dissertação; 

29 ) Neste trabalho foi apresentado apenas um1serviço 

especializado no atendimento ao toxicômano. Ou

tros serviços também deveriam ser pesquisados; e 

3 9 ) Poder-se-ia ainda tentar um acesso aos especiali~~ 

tas no tratamento de toxicômanos, de maneira que 

estes respondessem a um questionário, construído 

com a finalidade de verificar a hipótese deste es 

. tudo. 

Por fim caberia esclerecer que faz parte dos planos 

do autor desta dissertação tentar superar tais limitações, num 

estudo de maior porte, talvez a nível de doutoramento. Entretan 

to, acredita-se ter alcançado o objetivo desta dissertação, is

to é, pelo contexto geral, e especificamente através dos capÍtu 

los 2 e 4, foi possível demonstrar que o toxicômano apresenta 

diversos componentes psicopatológicos. 

I 
I 
I 
i 
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