
UM ESTUDO SOBRE A TOXICOMANIA ATRAVÉS DE UM GRUPO 
PSICOTERAPÊUTICO.  

 
GOMES, Katia Varela. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
Pesquisadora do LAPSO – Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia Social.  
 
e-mail: kspvarela@gmail.com ou varela@usp.br  

 
RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo da toxicomania através de um 
procedimento específico – um grupo de psicoterapia em uma Instituição Pública de 
Saúde, destinada ao tratamento da dependência química. Outro objetivo é contribuir para 
a reflexão sobre o grupo como método de investigação, sendo este considerado o 
procedimento privilegiado para a investigação dos aspectos intrasubjetivos e 
intersubjetivos. Consideram-se algumas hipóteses relacionadas à dinâmica e 
funcionamento psíquicos da toxicomania, a partir das concepções formuladas no âmbito 
da Psicanálise e sobre os fatores histórico-sociais que contribuem para a compreensão do 
fenômeno. Como procedimento metodológico, utilizou-se o grupo operativo e o registro 
e análise de vinte sessões. Os grupos eram abertos, com doze participantes dos sexos 
masculino e feminino. O estudo revelou que o grupo, como instrumento de investigação, 
mostrou-se fértil no que se refere à criação de um espaço para a manifestação da 
complexidade das relações sociais, principalmente por diferenciar-se de um grupo onde 
prevalecem relações moralizantes e restritivas das ações. Fundamentalmente, no que diz 
respeito à toxicomania, constatou-se a especificidade das questões, tais como: 
problemática referida às relações de parentesco, à moralidade, aos conteúdos públicos e 
privados, modalidades e diferentes formas de uso de drogas, concepções de saúde e 
doença. Conclui-se que o grupo oferece uma possibilidade de elaboração dos vínculos, 
diferente de um lugar “mágico” que é ocupado pela droga, funcionando como um espaço 
potencial para a elaboração das contradições. Além disso, observou-se a importância do 
grupo como um lugar onde se pode falar de temas que não discutidos em outro espaço 
social, revelando a exclusão social destes sujeitos.  
 
Descritores: exclusão social, dependência, tratamento, grupos operativos, vínculos. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, o problema da toxicomania é uma das grandes preocupações mundiais, 

tornando-se alvo de ações sociais, médicas e jurídicas. Também, objeto de estudo 
científico, onde podemos encontrar estudos importantes sobre o funcionamento psíquico 
da pessoa usuária/dependente química e sobre as modalidades de “tratamento” destinado 
a essas pessoas.  

Mas, ainda muito precisamos avançar sobre estas duas questões, pois diante da 
complexidade do objeto em discussão, podemos observar que as elaborações teóricas 
utilizadas para esse estudo são questionadas pelo próprio objeto, provocando a criação 



de novos rumos teóricos, que possam contribuir para a compreensão deste fenômeno e 
nortear ações terapêuticas.   

A partir da experiência em psicoterapia de grupo, em um Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS ad), foram observados uma vinculação e 
efeitos diferenciados de outras modalidades de tratamento. O grupo, assim sendo, torna-
se um lugar para expressões, como por exemplo: “eu usei (droga) no final-de-semana e 
não sabia como iria enfrentar o grupo”, “aqui (no grupo) é difícil falarmos das nossas 
recaídas”, “aqui podemos falar de coisas que não falamos em lugar algum, nem com a 
nossa família”.  
 Ou então, surgem expressões que demonstram uma resistência para a 
participação no grupo, como por exemplo: “não quero participar do grupo, porque só se 
fala em droga e eu saio com mais vontade de usar e, muitas vezes, eu não resisto”. Este 
tipo de comportamento instalava inquietações, pois não são raros os relatos nos grupos 
que demonstram um retorno constante de uma apologia às drogas ou de recordações 
prazerosas no período do uso.  
 Por outro lado, o comparecimento na instituição, muitas vezes, acontecia nos 
horários de grupo, como um “encontro marcado” e até aqueles que já estavam ausentes 
do tratamento e abstinentes, apareciam para “ver como estava o pessoal”. 
 Alguns estudos sobre as relações grupais apontam para uma diferença existente 
nas manifestações dos sujeitos em situação de grupo. Essas diferenças foram citadas por 
Freud, em Psicologia do Grupo e Análise do Ego (1921/1996).  

Nesse artigo, Freud fundamenta que a influência exercida pelo grupo está 
apoiada na ligação libidinal entre os componentes. A psicologia individual está sempre 
apoiada no “outro”, seja como modelo, objeto, auxiliar ou adversário. Sendo assim, a 
psicologia individual é, ao mesmo tempo, psicologia social num sentido mais amplo, 
pois a satisfação dos instintos requer a influência de outras pessoas ou, no sentido 
oposto, prescinde delas. 

Em contrapartida, os grupos psicoterapêuticos nem sempre são vistos como um 
recurso diferenciado de tratamento. Um recurso que dá conta da demanda institucional 
ou uma forma de tratamento superficial são algumas idéias que percorrem os 
profissionais da área de saúde mental. 
 Barros (1995) aponta que alguns fatores contribuíram para o aproveitamento das 
técnicas grupais em instituições públicas de saúde - razões ideológicas, no período de 
repressão, os grupos perpetuavam uma idéia de liberdade; e razões econômicas, recurso 
terapêutico mais barato, em função do atendimento de um número maior de pessoas –, 
no entanto, houve um esvaziamento teórico e técnico desta prática, acompanhada pelo 
desinteresse dos profissionais diante de uma crescente demanda dos atendimentos 
individuais.  

Souza (1996) nos diz que as dificuldades nessa forma de tratamento são maiores 
que as experimentadas no atendimento individual. Propõe uma reflexão sobre a 
dificuldade para a utilização dessa técnica e levanta algumas hipóteses: dificuldade do 
manejo do fluxo de pacientes para a formação de grupos, dúvidas quanto à validade 
desta forma de atendimento, falta de especialização nessa área e questões 
psicodinâmicas suscitadas por grupos dessa natureza.  

Simões, Ribeiro e Lima (1996) buscam, através da reflexão, uma identidade de 
trabalho, percorrendo os caminhos da contradição, da dúvida e dos questionamentos. 



Argumentam que o grupo pode ser uma situação geradora de angústias e, 
conseqüentemente de mecanismos de defesa, não só para o toxicômano, mas, também, 
para os coordenadores de grupo e para a instituição. Também, o grupo é o lugar de 
identificação, de ruptura com a assimetria da relação terapeuta-paciente, da 
multiplicidade transferencial, da circulação dos papéis objeto-agente e outros.   

Diante das angústias geradoras e do desconhecimento dos fenômenos produzidos 
no campo grupal. A produção específica potencializada por este método permanece, 
muitas vezes, “à margem” de uma compreensão teórica e a prática institucional de grupo 
tornando-se estéril, pois não são utilizados os recursos de uma teoria e de uma técnica 
dela decorrente. 

Com isso, acreditamos que este trabalho possa contribuir para o trabalho em 
instituições públicas, na fertilização de sua prática e na transformação dos sujeitos 
envolvidos (profissionais, usuário do serviço, etc), contribuindo para uma elaboração das 
potencialidades e limites dos métodos utilizados nessas mesmas instituições, ou seja, 
“pensar sobre o fazer”.  

Utilizamos, para a investigação do processo grupal, a concepção téorica de 
Pichon-Riviére (1986) que, a partir da psicanálise, coloca as relações intersujetivas como 
fundantes do processo de constituição da subjetividade. Propõe uma Psicologia Social 
intersubjetiva, analisando a interação entre os sujeitos, sem desconsiderar os 
mecanismos psíquicos intrasubjetivos.   

Apresentamos as suas concepções teóricas a respeito da constituição de sujeito, 
em que afirma que os processos internos não são compreensíveis isoladamente da 
dinâmica vincular, desenvolvendo uma técnica operativa: o Grupo Operativo.  

Para Pichon-Rivière (1986), o grupo pode ser um instrumento de investigação do 
sujeito psíquico, através das relações entre fantasia inconsciente e as determinações da 
estrutura social, objeto da formulação de sua Psicologia Social.        

Qualquer tratamento para a toxicomania deve levar em conta os efeitos da droga 
no psiquismo. Esses efeitos, segundo alguns autores, provocam um flash inicial, 
resultando em uma fase de enamoramento, denominada “lua-de-mel”, sendo que a droga 
neste momento ocupa o lugar de um objeto idealizado, com poderes mágicos e divinos.  

Para o sujeito representa uma busca de identidade, uma sobrevivência, um modo 
de vida, portanto, um desejo de estar no mundo de uma forma própria. 

Há uma associação freqüente da toxicomania com uma reivindicação de prazer. 
Freud, em Mal estar na civilização (1930/1996), aponta para o lugar que a droga pode 
ocupar na civilização, sendo uma das alternativas para lidar com as restrições impostas 
pela cultura. Uma solução possível ao impasse – de um lado, as satisfações individuais, e 
no outro, as interdições que possibilitam a existência na coletividade.  

 O uso de drogas sempre existiu na sociedade, sendo que no século 20 assume 
um caráter de “propagação em massa”. O uso desenfreado, na atualidade, perdeu o 
significado simbólico associado a rituais religiosos ou posturas ideológicas e culturais. 
Contribuiu para uma evasão social diante de uma dificuldade de construção criativa de 
uma realidade compartilhada, inserindo o usuário em uma organização social marginal. 
(Olievenstein, 1988).   

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal o conhecimento da 
toxicomania, através da observação do usuário/dependente em um campo específico – 
um grupo psicoterapêutico em uma instituição pública para o tratamento da dependência 



química. E tem como objetivo secundário contribuir para a reflexão sobre o grupo como 
método de investigação. 
 

2. GRUPO – UM REENCONTRO POSSÍVEL 

A nossa investigação tem como base uma fundamentação teórica que propõe as 
relações intersubjetivas como fundantes do processo de constituição da subjetividade. 
Portanto, quais aspectos podemos apreender da observação das relações intersubjetivas 
nestes grupos, centrados num trabalho sobre a toxicomania? Como se dá o processo de 
interação determinante na constituição da subjetividade? 

Freud, em Psicologia do grupo e Análise do Ego (1921/1996), apresenta a 
observação de uma diferença na manifestação dos indivíduos em grupo, principalmente 
associada à ligação afetiva presente neste contexto. Argumenta que a psicologia 
individual está apoiada no outro como – modelo, objeto, auxiliar ou adversário. 

Pichon-Rivière (1986), a partir da psicanálise, propõe uma Psicologia Social 
intersubjetiva, analisando a interação entre os sujeitos, sem desconsiderar os 
mecanismos psíquicos intrasubjetivos. Fundamenta que os processos internos não são 
compreensíveis isoladamente da dinâmica vincular, em que se dá a experiência do 
sujeito.  

Portanto, a psicologia social que propõe tem como objeto de estudo a estrutura 
social e a fantasia inconsciente do sujeito em uma relação dialética, abordadas através da 
noção de vínculo, definida como uma estrutura dinâmica em contínuo movimento, em 
constante evolução (Pichon-Rivière, 1986).   

Nesta concepção, o sujeito é um emergente de um sistema de interação, onde não 
há uma determinação linear e única de um fenômeno, o que existe é uma 
policausalidade da conduta. 

Desta forma, a conduta é definida como um conjunto de operações materiais e 
simbólicas para resolver contradições internas e com o meio. A conduta é uma estrutura, 
um conjunto de elementos relacionados, como também é um sistema em movimento 
dialético – ou seja, é uma estrutura-estruturante. Movimento dialético que surge das 
contradições fundantes do sujeito: necessidade x satisfação e sujeito x contexto.  

Assim, o mundo intrapsíquico é parte de um processo muito mais complexo. No 
entanto, como podemos pensar a saúde e a doença, nesta perspectiva teórica?  

A enfermidade, nesta referência teórica, é emergente de certa modalidade de 
interação familiar (grupal), apresentando-se patogênica, em função de um congelamento 
da dialética relacional, ou seja, de uma paralisação da relação entre sujeito e objeto.  

A partir desta concepção, a dependência pode ser pensada como efeito de uma 
modalidade de funcionamento familiar (grupal) e que tem como consequência o lugar 
cristalizado do dependente e, não sendo este determinado unicamente pelos processos de 
natureza intrapsíquica. 

Pichon-Rivière (1986) define o grupo como uma unidade interacional, com uma 
integração de tempo e espaço e com sujeitos que se percebem mutuamente e cujas ações 
estão articuladas por leis de causalidade recíproca. A interação permite um 
comprometimento com as expectativas e necessidades de cada sujeito, abrindo a 
possibilidade de assunção e atribuição de papéis, constituindo o cenário e instrumento de 
resolução das necessidades, com base em uma historicidade individual e social. 



Como unidade de análise e investigação, o grupo é pensado como uma estrutura. 
Possui princípios organizadores internos, configuradores de um processo, ou seja, de 
suas determinações específicas, suas leis internas. É uma trama interacional obedecendo 
a uma racionalidade, uma lei interna do sistema – objetivo e tarefa. O objetivo e a tarefa 
outorgam sentido à relação recíproca que requer funções, por isso os papéis no grupo são 
requeridos pela tarefa, seja para realizá-la, seja para negá-la (Quiroga, 1986). 
 O objetivo da tarefa é a “ruptura das estereotipias que dificultam o aprendizado e 
a comunicação” (Saidón, 1982, p. 183). A tarefa pode ser o aprendizado, a cura, etc., 
ressaltando que não é apenas a execução de um objetivo, mas também inclui o “pensar 
sobre o fazer” e a percepção das relações estabelecidas a partir deste objetivo. 

A estrutura de grupo atribui um lugar a cada integrante, através de um papel a ser 
desempenhado, relacionado com a satisfação ou frustração de uma necessidade. Esse 
reconhecimento do outro, sua incorporação, terá como efeito uma inscrição interna, o 
fenômeno da internalização como efeito da interação. 

Estas concepções fundamentam o Grupo Operativo como uma técnica grupal 
criada por Pichon-Rivière, que se caracteriza por ser centrado na tarefa e na análise dos 
papéis. Assim, as aproximações e afastamentos entre as pessoas de um grupo são, 
também, reedições de vínculos internos, sendo um “reencontro possível”.  

Consideramos que, no encontro intersubjetivo há um elo entre os componentes, 
observado na mobilização e modificação pela presença do outro e pela depositação e 
enunciação dos conteúdos inconscientes efetivadas pelo porta-voz no grupo. 
 

3. MÉTODO 

O grupo analisado é um grupo psicoterapêutico para usuários dependentes de 
substâncias psicoativas ilícitas (cocaína, crack e maconha), funcionando em um CAPS 
ad no município de Guarulhos. A coordenação do grupo foi realizada pela pesquisadora. 

Caracterização dos participantes: os usuários da Instituição de Saúde, na faixa 
etária entre 18 e 40 anos, com histórico de dependência às drogas ilícitas (cocaína, crack 
e maconha). Número de participantes: oito (8) no máximo. Freqüência do grupo: uma 
vez por semana com uma duração de uma hora e meia (1h30). 

Os indicadores de análise utilizados baseiam-se nos pressupostos teóricos e 
técnicos dos Grupos Operativos: os papéis (adjudicação e assunção), os conteúdos 
manifestos e latentes, as contradições, a pré-tarefa e a tarefa e o clima emocional.   

A coleta de dados foi realizada através da gravação de vinte sessões de um grupo 
psicoterapêutico aberto. A pesquisa foi realizada obedecendo todos os procedimentos 
éticos previstos para as pesquisas com seres humanos. Todos os participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os dados que poderiam identificar os 
sujeitos da pesquisa foram omitidos, respeitando o sigilo.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das observações realizadas sobre o processo do grupo, podemos pensar 
sobre algumas funções ou alguns significados que o uso de drogas pode assumir para 
diferentes pessoas num grupo. Primeiramente, os ‘usuários’ indicam uma função que o 
uso de determinadas drogas pode ter como tentativa de controle da ansiedade, da 



agressividade e do delito – “eu fumo para não fazer coisa errada” – mas também, para 
outros, o uso de determinadas drogas significa a perda do controle.  
 Pudemos observar, nas sessões do grupo, representações a respeito da 
dependência, através do estabelecimento previamente definido pela Instituição, de uma 
meta: a abstinência. Observamos uma cisão entre a pessoa abstinente e a pessoa usuária 
de drogas. Tal cisão coloca o usuário num lugar cristalizado nas relações que estabelece 
com o mundo, com a família, com amigos, dificultando uma compreensão sobre a 
função e o significado que o uso de drogas ocupa em suas vidas.  

No estabelecimento dessa meta (abstinência), encontramos presentes 
representações relacionadas à moralidade – ‘eu sei que é o certo’, ao medo das recaídas, 
à insegurança e à solidão.      

Consideramos que, o uso compulsivo de drogas se instala como uma tentativa de 
elaboração de sentimentos como o desamparo e a ausência. Os usuários falam sobre a 
dificuldade em “estar sozinho” e a associação da solidão com os flashes – recordações 
dos efeitos do uso de drogas. 
 Outro aspecto observado foi a busca pela droga vinculada à procura de uma 
identidade, muito além de uma ação que vise prescindir do outro. É busca de um 
encontro, mas um encontro impossível: ‘eu queria ser igual a ele, eu usava para ser 
diferente de todo mundo, usar para não ficar fora da turma’.   

O encontro dessa identidade é depositada “fora” do sujeito – nas identificações 
oferecidas pela mídia (mulheres, dinheiro, droga), nos lugares cristalizados familiares 
(ovelha negra) e nas instituições (igrejas, Narcóticos Anônimos e instituições para 
tratamento). No entanto, o problema que se instala, nessa busca incansável, é ‘submeter-
se’ a determinações externas e na assunção (e atribuição) de lugares cristalizados – o 
sadio ou o doente.  
 Ressaltamos o mecanismo de clivagem que esse processo de ‘depositação’ 
instala. Assim, ao dizerem que utilizam o grupo para “falar coisas que não se fala nem 
com a família”, apontam para a impossibilidade de comunicação e circulação fora do 
grupo (e da Instituição). 
 Uma consideração importante, diz respeito ao “contágio”, à influência do uso 
exercida sobre o outro. Podemos associar com o que Kaës (1997) denomina, no que se 
refere ao que tal afirmação encobre, de alianças inconscientes. Essas construções 
teóricas são destinadas à compreensão da organização das formações e dos processos 
psíquicos inconscientes mobilizados na produção do vínculo. Essas hipóteses procuram 
dar conta do que se passa num grupo, dos sintomas partilhados, entendendo-se, neste 
caso, o “sintoma recaída”.  
 Em relação ao segundo objetivo desse trabalho – reflexão sobre o grupo como 
possibilidade de tratamento da toxicomania – identificamos pontos importantes a serem 
ressaltados.  

 Olievenstein (1989), ao abordar formas de tratamento ao toxicômano, apresenta 
uma possibilidade de abertura para a identificação de procedimentos onde estão 
presentes novas ‘possibilidades de identificação’, incluindo a psicoterapia de grupo. 
Ressalta a importância da oferta de diferentes modelos de identificação, diferentes 
espaços vividos. 



No entanto, o que podemos observar é que o grupo pode oferecer muito mais do 
que “diferentes modelos de identificação”. O grupo pode oferecer a possibilidade de 
“reencontro” com objetos de um cenário interno e oferece a possibilidade de elaboração 
e percepção desses conteúdos, inserindo o sujeito em uma referência espaço-temporal 
nova e determinada pela mobilização de formações psíquicas que só se manifestariam no 
grupo. Alguns componentes do grupo indicam a dificuldade na convivência e no 
encontro, perante os incômodos que suscitam, mobilizando conteúdos como: traição, 
agressividade, relações competitivas, etc. 
           Outra proposição importante diz respeito ao tratamento ocupar um lugar tão 
mágico quanto ao que é ocupado pela droga, apresentado por Olievenstein. Propõe-se 
que o grupo pode oferecer uma possibilidade de elaboração dos vínculos, diferente do 
lugar “mágico”, ou seja, a criação de um processo de elaboração. 
 Ainda sobre a potencialidade do grupo no campo da intervenção e tratamento, 
consideramos relevantes as contribuições de Kaës (1979) sobre as instâncias grupais e 
culturais, as quais asseguram a continuidade e a elaboração da vivência de ruptura e 
fragmentação. Este autor, ampliando as noções de apoio da teoria freudiana 
complementa que, além do apoio no próprio corpo e na mãe, podemos encontrar também 
uma sustentação sobre o grupo e sobre a ordem social e cultural. O apoio é um 
intermediário, um espaço de comunicação entre opostos, é uma articulação.  

Toda crise é conseqüência de um fracasso nessa articulação, portanto toda crise é 
relacional e provoca a ‘revivência’ do desamparo. Desta forma, o grupo pode 
representar um campo de articulação. 

Procuramos relacionar esses aspectos com a importância dada ao grupo pelos 
seus membros, funcionando como um ‘protovínculo’ (no sentido pichoniano) e um lugar 
articulador. Apontaram para uma ausência de apoio e sustentação nas instituições 
sociais, podendo encontrar uma referência, uma possibilidade de comunicação neste 
espaço. Podemos pensar que o grupo colocou em discussão as diferenças e os múltiplos 
significados que elas carregam.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência com esse trabalho nos remete à falta de especialização nessa área, 
impossibilitando a percepção e utilização dos recursos dessa técnica e das implicações 
dessa prática. Assim, ao pensarmos sobre esse recurso como método de investigação e 
procedimento terapêutico, ressalta-se a sua potencialidade, que poderá ser utilizada 
como ‘instrumentalização’ aos profissionais da área.      

Para finalizar propomos uma reflexão sobre a função da Instituição no tratamento 
da dependência química. A instituição, ao tratar reproduz estereótipos sociais, 
oferecendo ao sujeito a clausura da “identidade de toxicômano”. Apontamos o 
mecanismo de manutenção e controle dessa cisão entre o sadio e o doente, segregando 
os “desviantes”, como “estrangeiros” na sociedade. Nos relatos das sessões de grupo, 
podemos observar que os ‘usuários’ apontam para uma ausência de apoio e sustentação 
nas instituições sociais (escola, empresa, família) e um discurso ambíguo ou mesmo 
ambivalente em relação às drogas – condenação e repressão ao usuário e exposição 
exaustiva das drogas através dos meios de comunicação.  

Portanto, procuramos refletir sobre a importância de uma ação no âmbito da 
Psicologia, para os sujeitos usuários/dependentes, aproximação que tornaria possível 



“ falar de coisas que não se fala nem com a família” e, talvez, falar de coisas que nem se 
sabe onde dizer. Infelizmente, esse espaço fica restrito às Instituições de tratamento. 
Talvez, este trabalho possa contribuir para uma aproximação deste tema para além 
dessas instituições.   

Concluímos, percebendo que muito ainda há para se conhecer, sendo este 
trabalho mais uma abertura de possibilidades para outras discussões e novos trabalhos 
que esperamos possam ampliar nosso horizonte de compreensão. 
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