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RESUMO

Este trabalho é um estudo de caso. Temos como objetivo geral investigar as modalidades de vínculos afetivos/emocionais da mulher drogadita com seus familiares, a fim de

detectar até que ponto esses vínculos são fatores de risco para a instalação da patologia. Ao escolhermos o tema “Vínculos relacionais e uso de drogas: um estudo de caso”,

pensamos na contribuição que podemos dar ao estudo científico da drogadição, no sentido de identificar se realmente as relações familiares podem influenciar o indivíduo,

levando-o ao uso indevido de drogas. O caso escolhido é uma jovem de 17 anos, internada há três anos no Grupo Despertar, uma das casas de recuperação do município de

Uberlândia, em operação, na época da pesquisa. A instituição abriga mulheres entre 12 e 21 anos, oriundas de diferentes classes sociais (especificamente as classes de baixo

poder aquisitivo), dependentes de várias substâncias psicoativas, em regime de reclusão voluntária, para tratamento e reeducação social. Optamos por estudar os vínculos que

podem levar ao abuso de drogas por mulheres, o que nos interessa pela constatação de que elas sofrem maior pressão da sociedade e da família, tanto que o número de

mulheres dependentes vem crescendo ao longo do tempo e os estudos a este respeito começam a comprovar tais fatos. Buscamos compreender se a questão do uso de drogas

em casa, pelos pais ou representantes importantes, pode influenciar na escolha pessoal de usar uma substância psicoativa, ainda que nem sempre se possa dizer que foi uma

escolha consciente, nítida, por parte das jovens dependentes. Escolhemos trabalhar com estudo de caso por entendermos que esta é a forma como poderíamos entrar mais

profundamente no universo de uma drogadita, o que não nos oferecem os métodos quantitativos de pesquisa. Consideramos a existência dos vínculos a partir do entendimento

de que o indivíduo é "uma resultante do interjogo estabelecido entre o sujeito e os objetos internos e externos" e que, por isso, a abordagem psicossocial do homem deve

conceber a pessoa "como uma totalidade integrada por três dimensões: a mente, o corpo e o mundo exterior" (TARAGANO, apud PICHON-RIVIERE, 2000, p. XI). Ele diz ainda

que "a análise do vínculo patológico que o sujeito estabelece com outro permite-lhe compreender de que modo se perturba a estruturação normal da personalidade e de que

forma deve-se operar sobre o paciente para retificar seus vínculos patológicos e contribuir terapêutica e profilaticamente para a proteção da evolução sadia de sua personalidade"

(Ibidem). Sobre isso, podemos citar também BALLONI & ORTOLANI (2002) que destacam a importância do esforço para entender melhor a relação entre envolvimento com

drogas e os papéis sociais: "Pessoas com diferentes vulnerabilidades biológicas e genéticas inserem-se em vários tipos de contextos pró e antissociais, como as suas famílias de

origem (pais e irmãos), suas famílias de procriação (cônjuge, filhos), outras relações interpessoais íntimas, as relações de trabalho e sociais, os colegas, a vizinhança e a

comunidade (...). Cada um destes contextos (...) pode exercer influência, de forma independente ou interativa, em todos os estágios e aspectos do envolvimento com drogas de

abuso". Estes mesmos autores afirmam que os vínculos que ligam pais e filhos são muito complexos. Eles estão cheios de ódios, amores, culpas e conflitos, mas os verdadeiros

sentimentos acabam sendo dissimulados sob uma capa de boas intenções e, por fim, mascarados por doenças psicossomáticas e até teatralizados nas chantagens emocionais,

entre outras atitudes, que revelam, de forma indireta, a presença de um grande problema relacional. A angústia e a depressão decorrentes das sociedades contemporâneas têm

abalado as estruturas institucionais (como a família) e construído pessoas confusas, desmotivadas e cada vez mais dependentes de substâncias psicoativas. As hipóteses que

levantamos no projeto desta pesquisa foram confirmadas, quais sejam: A primeira: As modalidades de vínculos relacionais que poderão ser vislumbrados entre usuários e seus

familiares ou grupos de amigos na escola e no trabalho, poderão ajudar a compreender sua trajetória na procura e abuso de drogas. A segunda: Alguns vínculos relacionais

poderão servir como sinalizadores de risco e assim contribuir para a construção de programas preventivos de intervenção. Concordamos com Farate (2000), ao apontar que os

vínculos relacionais podem exercer um significado experimental ou aditivo nos comportamentos dos adolescentes. "Em suma, a 'fragilidade relacional' constitui a expressão de

uma modalidade de organização relacional que é frequentemente utilizada pelos adolescentes cuja vulnerabilidade narcísica conduz a uma dependência afetiva extrema

relativamente aos pais e às pessoas mais significativas do seu meio de vida habitual" (FARATE  2000, p.185). Deste modo, podemos concluir que a partir da observância das

relações familiares e sua análise, enquanto sinalizadores de risco para uso de substâncias psicoativas, é de fundamental importância traçar quais são as modalidades de vínculos

que induzem a procura das drogas e como vai se caracterizando o abuso neste contexto. 
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