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RESUMO

Oartigomostra a relação complementar entre certas faml1iasde classe médis-slte do Rio de Janeiro (Brasil)
e a escola tradicional durante os anos 7Q' este relacionamento nasceu com a excepcional ocorrência das drogas
como renômeno~ A contre-oultura dos anos 60 levou a faml1ia a dois ceminhos-mito e teoria científica, para
resgatarsua identidade perdida. A escola foi parte desta cumplicidade, tomando-se guardiã dos valores tradicionais.
O surgimento desta cumplicidade, seu conteúdo e suas conseqüências são analisados tendo por referência duas
teoriaspsicológicas: a Psicoterepie PsicanalíticaFamiliar da Escola Francesa e a aná./íseexpeprimentel do compor'
temente: também tem como referência uma investigação empirice. Contudo, o artigo prentende mostrar, na sua
última parte, que operigo morava dentro de casa.

ABSTRACT

This peper shows the complementery reletionship between some high,midlle cless families of Rio de Janeiro
(Brazil)end the treditionel school, during the 70s; this reletionship was bom ia the exceptionel occurrence of drugs
as a 'phenomenon ~ The counter-culture ia the 60s took the fami!y into two weys-mlth end scientitic theory-to
rescue its lost identity. The school was pert of this complicity. becoming the guerdien of treditionel velues. The
complicity. its contents end its consequences are enelysed with reference to two psychological theories: the Familial
Psychoenslyticel Psychotherapy in the French School way; end the Bebevior Experimental Analysís; it is elso
regerding to en empiricel investigeiion.

However; the erticle intends to show. in lts lest pert, tbet the danger Ítself was et home.
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Introdução

o que sobrou do decantado maio de 68, vinte e cin-
co anos depois? Naquela época, KarlMarx, Sigmund
Freud, Wilhelm Reich e Herbert Marcuse ganharam
preférêncía nos meios acadêmicos ... Além disso, os
anos 60 foram sinônimo de rebeldia juvenil, eter-
vescéncis política e liberação sexual.

(Fortaleza, Jornal O Povo, 23/05/93)

o citado jornal cearense dedicou parte da edição
dominical ao revolucionário maio parisiense. Associa-
se, freqüentemente, Maio de 68 à rebeldia juvenil; a
década dos anos sessenta e juventude formam um
binôrnio inseparável. Escreveu-se muito sobre às expe-
riências da juventude daquela época; entretanto o as-
sunto sobre o qual vou dissertar não está dirigido espe-
cificamente aos jovens, mas a seus pais.

O que significaram as décadas de sessenta e de se-
tenta para aquelas pessoas que, além de terem sido
educadas numa cultura cristalizada ao longo de várias
gerações, cabia-lhes a educação dos filhos adolescentes?

Penso que as mudanças ocorridas naquela época
podem ser consideradas como uma verdadeira ruptura
cultural. O conceito de corte epistemológico bachelar-
diano, que defende a descontinuidade das ciências 'pois
seu desenvolvimento processa-se por mudanças brus-
cas, pela reorganização de seus princípios' (Penna, 1991,
p.20), pode ser também aplicado ao estudo da evolu-
ção da cultura.

Os paradigmas epistemológicos bacherladianos ser-
vem, ao meu ver, para estudar a relação família-esccla
tradicional, ocorrida durante a década de setenta, pois a
ruptura cultural provocou um verdadeiro corte com os
velhos valores tradicionais da burguesia. Muitas famílias
de classe média e classe alta viram-se envoltas no rede-
moinho cultural do final dos anos sessenta e, perplexas,
recorreram à escola tradicional buscando um ancora-
douro para a educação de seus filhos.

O objetivo básico deste artigo desdobra-se em qua-
tro partes: I) apresentação de uma experiência/pesquisa
vivida na cidade do Rio de Janeiro durante os anos se-
tenta; li) leitura crítica da experiência à luz da Análise
experimental do Comportamento; 11I)estudo da dinâ-
mica familiar; IV) reflexões pessoais em relação ao pa-
pel da escola quanto à prevenção no uso de drogas.

I) Apresentação da Experiência

O significante escola nos remete a um significa-
do que perpassa o edifício material onde se processa a

aprendizagem sistematizada. A escola surgiu, na so-
ciedade ocidental, revestída de duas atribuições bási-
cas: transmitir o saber acumulado e formar a persona-
lidade dos alunos. Não cabe aqui discutir a conveni-
ência ou não de tais atribuições.

O final dos anos sessenta e a década de setenta
foram marcados por um verdadeiro choque cultural,
que modificou a relação do homem com o mundo. O
nascimento da contra-cultura invadiu todos os segmen-
tos da sociedade; mas alojou-se de forma explícita en-
tre os jovens cuja estrutura psíquica é mais flexível e
menos reacionária.

Esta revolução cultural trouxe profundas rnu-
danças nos modelos estruturais e comportamentais
da sociedades.

Os jovens experimentavam novas formas de rela-
cionamento afetivo tais como coabitação juvenil, união
livre, casal homossexual, família monoparental, família
recasada, etc. Começavam a aparecer as rachaduras
na, até então, sólida instituição matrimonial. A conve-
niência do casamento "unindo nomes e interesses de
duas famflias, um investimento para expandir o patri-
mônio ou, simplesmente, dividir despesas" (Maldonado,
1986, p.23) não sustentavamaís o casamento. Embora,
certos casais decidissem, em cumplicidade silenciosa,
arrastar seu casamento com infelicidade e infidelidades
crônicas, com indiferença, ou com ódio, outros decidi-
ram "enfrentar o começo do fim com a intenção de dar
novo sentido ao casamento ou chegando à conclusão
de que as dificuldades eram insuperáveis"(Maldonado,
I 986, p. 9), pois a dimensão de sexualidade predomina-
va sobre a de aliança, como mostram algumas pesquisas
(Féres Carneiro, 1987).

Cabe também ressaltar o fascínio por experiên-
cías alucinatórias que tiveram os jovens da realidade
entendida e limitada. As drogas não eram, certamente
nem um problema recente nem condenadas por todos
na sociedade.

Com exceção dos a1ímentosnão existem na terra
substâncias que estejam tão intimamente essccie-
dasà vida dospovos, em todos ospeises e em todos
os tempos, quanto os tóxicos (Brau, I974).

Quanto à defesa do uso de drogas, Brau cita o
depoimento de Timcthy Leary, que expressava publi-
camente em 1960 a possibilidade da re-hurnanizaçãc
do homem a partir das experiências alucinatórias do LSD:

oregime psicodélico permitirá. a cada um com-
preender que não éum robô posto sobre a terra
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para receber um número da Previdência Socia.! e
ser agregado às instituições sociais como escola,
carreira, etc. Graças ao LSD, todo ser humano
saberá. compreender que a história completa da
evolução está. registrada no seu corpo; todo ser
humano deverá. pensar e descobrir todos os trens-
tomos desta solidão encestrel e majestosa. Cada
qual chegará. a ser seu próprio Bude, seu próprio
Einstein, seu próprio Ga.!ileu. Oser humano não
se referirá. mais a conhecimentos mortos, esuai-
cos, pré-digeridos, que lhe transmitem os fabri~
cantes dos símbolos; empregará. seu oitenta e tantos
anos neste planeta para viver todas as posslbilide-
des da aventura humana, pré-humene e ainda
sub-bumene. Quanto mais tempo e atenção re-
servar para essas explorações, tanto menos preso
estará. o homem a atividades vulgares. Isso pode-
ria ser a solução ruuurel para o problema do ócio.
Quando as má.quinas fizeram os trebelhos mais
duros e as ingratas tarefas intelectuais, que fare~
mos de nósmesmos? Ocuper-nos-emos em cons--
truir má.quinas ainda maiores? A única resposta
a este dilema particular é : o homem poderá.
explorar a infinidade de espaços interiores, des-
cobrir os terrores, as aventuras e os êxtases.
(Brau, 1974, p.238).

O vendaval psicodélico apagava o clarão dos ve-
lhos valores, assegurados durante tantos anos como pon-
to de referência para a formação da identidade pessoal,
familiar e social. A decantada juventude rebelde rorn-
pia com a cultura representativa da sociedade vigente à
época; instaurava-se um cisão na sociedade que pode
ser chamada de verdadeiro corte cultural. Apareciam as
primeiras rachaduras na monocultura burguesa ociden-
tal, que tentará mais tarde se manter coesa através da
'violência simbólica' (Bordieu &-Passeron, 1975).

Mas, cabe perguntar quais foram as conseqüênci-
as decorrentes da derrocada dos valores culturais na dé-
cada de sessenta para os adolescentes e para seus pais.

Quanto ao primeiro aspecto os adolescentes- , as
pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento mostram
que o adolescente passa por uma fase de insegurança,
pois a passagem da compreensão do mundo infantil para
a adulta, implica em abandonar a segurança da infância
e enfrentar a instabilidade do mundo adulto. O adoles-
cente busca sua identidade pessoal. A maturação genital
constitui um fato bic-psico-sccial que determina medi-
ficações essenciais no processo da conquista da identi-
dade; o adolescente assiste, angustiado, à transforma-
ção do seu corpo. Chorando a morte infantil, o rapaz e
a moça contemplam o nascimento do corpo adulto, sem

que possam controlar essa transformação (Aberastury
&-Knobel. 1981; Aberastury, 1983 ).

Ao processo maturacional juntam-se, durante a
adolescência, a revitalizaçâo das etapas pré-genitais da
evolução libidinal e interação de processos psicológicos
básicos de dissociaçâc, projeção, imitação e identifica-
ção (Aberastury &-Knobel, I 981 ).

Os medos e incertezas, próprios da adolescência,
recrudesceram com a ruptura cultural dos anos sessen-
ta. Perdidos em seus conflitos, alguns jovens apelaram
para os tóxicos na tentativa de um contato mais íntimo
consigo mesmos e com todas as coisas. Outros, todavia,
buscavam nas drogas a força para lutar contra estrutu-
ras caducas da sociedade ...

face a uma juventude soviética eburguesede: face
a uma juventude chinesa teleguiada por um sn-
cião; face a uma juventude lTancesa que sonha
com um sítio e 7V em cores; face a uma juven-

tude inglesa fiivola e inconstante, vinte e cinco
mil rebeldes califomianos mostraram que ainda
restam jovens que buscam outra coisa, a verde-
deire vida. Tudo isso prova que a busca de toxi-
cosnão pode explicar-se apenas através de con-
ceitos tais como vício ou virtude; nem através da
psicopatologia ... (Brau, 1974).

Em relação aos pais -segundo aspecto- , a perple-
xidade e as incertezas pessoais transformaram-se em
preocupações, pois temiam que seus filhos adolescentes
partissem em busca do que Erickson ( 1976) chama de
identificação negativa, baseada em modelos negativos,
porém reais. Sem dúvida alguma, a experiência me
mostrava que o maior temor que afligia os pais era o
possível envolvimento dos seus filhos com o abuso de
entorpecentes.

Surgia, desse modo, em muitos pais das classes
média e alta, com os quais convivi durante a década de
setenta, a necessidade de buscar um segmento da socie-
dade que lhes devolvesse a segurança oferecida pelos
modelos identificadcres permanentes, onde pudessem
reorganizar seu universo simbólico cultural. Trateva-se,
na realidade, de aplicar à cultura o chamado princípio
da continuidade na evolução das ciências. Segundo o
ponto de vista dos continuistas, a história das ciências
é linear e cumulativa; aberta às influências do passado
e dominada pela figura dos precursores (Penna, I 991 ).
Pois era isso, exatamente, o que muitos pais queriam
fazer: trançar um elo com o passado, negando a rup-
tura cultural da fase crítica e revolucionária que esta-
vam atravessando.
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A instituição que oferecia as melhores perspecti-
vas era a Escola Tradicional, que se auto-denominava,
"guardiâ dos valores perdidos". Com isso, constituía-se
uma espécie de obstáculo cultural, pois assim como no
campo da ciência" chega um momento em que o espiri-
to prefere aquilo que confirma seu saber àquilo que o
contradiz, ou prefere as respostas àsperguntes' (Penna,
I 991 , p .21), da mesma forma a Escola Tradicional lu-
tava contra as idéias e comportamentos revolucionários
da época. Nesse momento, nascia uma cumplicidade
relacional entre a Escola Tradicional e a Família, que
passarei a descrever a continuação, não sem antes fazer
uma breve digressão.

O 'fenômeno-drogas' -constituído pela mitificaçãc,
condenação, divulgação - tornou-se a preocupação prin-
cipal dos pais com os quais tive contato profissional du-
rante esse período. Hoje penso que em certos casos a
preocupação maníaca não passava de uma defesa con-
traseus próprios problemas existenciais e/ou conjugais,
como terei oportunidade de mostrar mais adiante.

A reflexão sobre a relação entre a Família e a Es-
cola Tradicional só pode ser realizada a partir de uma
certa cumplicidade silenciada entre ambas. Os modelos
relacionais que detectei podem ser agrupados em duas
categorias: mito e teoria.

O estudo dos mitos familiares vem atraindo cada
vez mais a atenção da psicanálise (Lemaíre, I 979, 1989;
Ruffiot, 1981; Eiguer, 1983; Vilhena, 1991).

Ospsicoterepeutes e pesquisadores mostram a
influência maciça. dos mitos, segredos e ritos na
fam/1ia nuclear e na sua dimensão trensgene-
racional durante a década de 70 (Budien 1985).

Ferreira-í apud Bucher 1985)- define o mito familiar como
um sistema de crenças que diz respeito aos mem-
bros de uma Femilie, seus papéis e sua etribui-
ções em suas transações recíprocas; é constitui-
do de convicções compartilhadas pelo conjunto
de pessoas que integram esse sistema e são ecei-
tas a priori mesmo quando irreais, como se fos~
se uma coisa sagrada e tabu -elgo que niguém
questionará. e, muito menos, desafiará.; quando
um ou mais de seus membros reconhecem os
aspectos de falsidade e ilusão presentes no mito,
isto fica em segredo".

(Bucher, I985,p. I I I).

O mitema familiar manifestava-se em duas moda-
lidades que denominei de "o mito da escola onipotente"
e "o mito da eugenia familiar".

o mito da escola onipotente. Este mito, surgi-
do no seio de algumas famílias, apoiava-se numa ilu-
são formada a partir da auto-imagem familiar fTagilizada
e a manifestação de auto-confiança por parte da esco-
la tradicional.

Em decorrência da ruptura cultural, criou-se um
vazio em certas famílias onde antes eram encontrados
os modelos das gerações anteriores. Medos e inseguran-
ças explodiram com força em muitas famílias ao rorn-
per-se a cadeia de identificações filogenéticas. Soltos no
ar, alguns pais precisavam de um ponto de apoio para
recompor a identidade pessoal adulta. Depositaram, pois,
na escola tradicional a esperança de recuperar os valo-
res tradicionais através dos quais pudessem reconstruir
sua identidade pessoal.

Mais do que com suas próprias inseguranças e me-
dos, os pais estavam preocupados com o possível fascí-
nio dos filhos adolescentes pelos tóxicos. Era, pois, ne-
cessário encontrar urgentemente um antídoto eficaz
contra o abuso da drogas.

Foi, exatamente, ao apelo angustiado de muitos
pais que a escola tradicional acenou com a esperança
da preservação dos valores conhecidos e reconhecidos.
Apresentou-se, em muitos casos, como um lugar sagra-
do - não podemos esquecer que muitas dessas escolas
pertenciam a Ordens Religiosas- e segregado de qual-
quer influência das idéias revolucionárias. Esses dois con-
ceitos, sagrado e segregado, nos remetem a urna alian-
ça divina no combate às drogas e a uma dissociaçâo
valorativa na rede escolar, respectivamente.

O vínculo com o sagrado -aspecto importantíssi-
mo para manter o mito da escola onipotente- era fabri-
cado através de atividades religiosas específicas, tais como
encontro de jovens; grupos de jovens; crisma, etc.

Não quero com isso afirmar que essas atividades
estivessem desprovidas de sentido em relação à forma-
ção moral dos jovens. O que me parece óbvio é que
essas atividades religiosas estavam revestidas também de
um aspecto mágico. A simples pertença do filho a um
desses grupos era suficiente para afastá-lo dos perigos
(fantasia paternal).

Em relação à segregação antes mencionada, cir-
culava uma verdadeira pedagogia esquizofrênica entre
os educadores. Acreditavam que existiam dois tipos de
escola: as tradicionais, religiosas ou não, representantes
do bem e revestidas de qualidades tais como bom ensi-
no, disciplina e imunidade às drogas; e as escolas/cursi-
nho, apontadas como lugar do mal e freqüentadas pelos
alunos preguiçosos e usuários de entorpecentes I.

I Existiamtambém outros modelos pedagógicos, sobre os quais não tenho infonnações precisas, em relação ao assunto tratado aqui.
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o mito da onipotência atribuído à escola tradicio-
nal devolvia a muitos pais a tranqüilidade arrebatada
pelas idéias revolucionárias da época.

O mito da Eugenía familiar. A forma de lidar
com as incertezas dos anos setenta apresentava outro
modelo mítico. O discurso de certos pais, não eram
muitos, passava pela clara convicção de que seus filhos
eram os continuadores ou deveriam sê-lo da mais pura
tradição familiar, que representava o mito da genia in-
cólume face ao contexto social revolucionário. O mito,
que eu denomino de "Eugenia familiar", se estruturava
ao redor da fantasia de pureza da genia do clã. Donde
surgia uma angústia sufocante ao se constatar que al-
gum membro poderá contaminar o sangue imaculado
e, com isso, manchar a honra da família. Subjaz no
mito um narcisismo ancestral familiar exagerado.

Mas o mito da "Eugenia familiar" não encontrava
respaldo no ambiente conturbado dos anos setenta. O
simples fato de os pais desejarem ver seus filhos longe
do consumo de drogas, não garantia tal fato. A cons-
ratação do perigo real provocava uma preocupação an-
gustiante nos pais. O que fazer, caso o filho viesse a
experimentar, ou o que seria pior, abusar dos tóxicos?

O mito da "Eugenia familiar" não permitia assu-
mir a responsabilidade; a culpa recairia sobre a escola
que não soubesse separar o joio do trig02• A adicção
seria dificilmente aceita como um ato livre do próprio
filho, pois isso implicava em: a) abdicar do mito da
genia pura, ou b) assumir a culpa pela violação do
miro. Qualquer uma das opções, 'negação do mito ou
sua violação" eram soluções dolorosas que certas fa-
mílias não podiam assumir, a menos que se quisesse
provocar a explosão psicótica familiar.

Onde se escondia a cumplicidade escolar no mito
da "Eugenia familiar"? A dissociação criada na rede de
ensino carioca exigia que as escolas tradicionais rede-
brassem os esforços para manter não contaminado o
ambiente escolar, e desse modo a genia familiar segui,
ria seu curso natural de pureza. A preservação do ambi-
ente realizava-se através de dois mecanismos básicos: a)
seleção no ingresso dos alunos novos; e b) vigilância
permanente, que era reforçada em momentos críticos,
como festivais de música estudantil. olimpíadas etc.

Teoria ambientalísta. Chamo de teoria a este ter,
ceiro modelo porque o discurso refletia pressupostos bá-
sicos de uma abordagem psicológica muito difundida na
época: o néo-behaviorisrno.

Considero as duas posições descritas como extre-
mos de um continuum nas relações família e escola tra-

8CH-PERIO
DICO~•....

dicional; pois o que se observava com maior freqüência
era pais que não acreditavam na onipotência protetora
da escola, aspecto sagrado- nem compartilhavam da con-
vicção da imunidade filogenética- aspecto segregatório.

Este terceiro modelo estruturava-se a partir da rea-
lidade, isto é, deixava de lado as fantasias(aspecto indi-
vidual) e os mitos (aspecto familiar) como categorias ade-
quadas para a compreensão do real; deixava de lado o
'pré-saber' paraíngressarno âmbito do 'saber'. (Japiassu,
I 991). Caracterizava este terceiro modelo a vínculação
entre o ambiente e o comportamento dos jovens.

A preocupação dos pais era escolher um colégio
que, além da qualidade do ensino, oferecesse também
um ambiente saudável. conquistado através de práticas
pedagógicas científicas.

As duas categorias que permeavam as relações fa-
mília e escola tradicional, mito e teoria' apresentavam
um elemento em comum: a importância dada ao ambi-
ente. No primeiro modelo, o ambiente era visto como
lugar segregado e sagrado, verdadeiro asilo cultural pro-
tegido pelas forças divinas e imune às novas tendências
revolucionárias; o mito da "Eugenia familiar" ilibada
transformava o ambiente em vilão responsável. caso o
filho viesse a falhar. Finalmente, a ciência apostava na
manipulação do ambiente para obter os resultados es-
perados, isto é, fazer com que o filho atravessasse a
adolescência sem envolvimento com drogas.

Era importante, entretanto, não aceitar o papel
atribuído à escola sem antes fazer uma reflexão crítica.
Já que o discurso da maior parte dos pais passava pela
teoria ambientalista, foi preciso cotejá-lá com os pressu-
postos do neo-behavorismo.

11) Leitura crítica da experiência à luz da
teoria da análise experimental do
comportamneto

Hoje em dia para resolver problemas cruciais, o
homem usa o que tem de melhor, isto é, a ciência e a
tecnologia (Skinner, 1973). Todavia, os avanços cientí-
ficos e tecnológicos provocam novas situações de ten-
são; a busca de conforto e de felicidade, por exemplo, é
responsável, em grande parte, pela poluição do planeta.

A ciência e tecnologia podem, então, reparar ade-
quadamente os danos causados por elas mesmas?, per-
gunta-se Skínner. Isso é possível desde que se reconheça
a natureza da dificuldade. 'í\penas pela aplicação das
ciências físicas e biológicas não resolveremos nossos
problemas, pois as soluções residem em outro terreno.

, Parábola bíblica muito usada nos colégios católicos da época para nomear os maus e os bons alunos, respectivamente.
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Os melhores anticoncepcionais só controlarão o cresci-
mento populacional se forem usados ...Em suma, preci-
samos alterar consideravelmente o comportamento hu-
mano" (Skinner, 1973, p.8).

O raciocínio Skinneriano introduz o comportamen-
to como terceiro elemento- junto com a ciência e a
tecnologia- para compor o quadro que ajuda a resolver
os problemas que o homem moderno enfrenta.

Mas, enquanto a ciência e a tecnologia se debru-
çaram durante anos sobre os fatos físicos e biológicos, o
comportamento humano ainda é estudado à luz de re-
flexões filosóficas socráticas e platônicas 'enquanto ne-
nhum nsico e biólogo modernos recorreriam aAristóteles'
(Skinner, 1973, p.9) A sociedade atual colocou o ho-
mem na lua, mas não consegue melhorar a educação
nas escolas! E não pode ser invocada a complexidade
como justificativa da ignorância que temos sobre o com-
portamento humano, pois a nsica e a biologia modernas
tratam, com êxito, de temas certamente tão complexos
quanto muitos aspectos daquele. O que acontece é que
existe uma desproporção entre a complexidade do com-
portamento humano e seus instrumentos e métodos de
avaliação. Precisamos de uma tecnologia do comporta-
mento, brada Skinner, reconhecendo-o como objeto de
estudo por direito próprio.

É necessário largar, segundo o pensamento skinne-
riano, o proceder das ciências humanas, que estudam
o comportamento a partir de uma intencionalidade in-
terior a que a ciência e a tecnologia não têm acesso.
Incapazes de entender a maneira de proceder das pes-
soas, as ciências humanas voltam-se para o subterfú-
gio do 'homem interior, que serve para explicar ape-
nas o que ainda não somos capazes de explicar por
métodos científicos.

Uma análise experimental do comportamento hu-
mano deveria, por natureza, retirar as tunções
anteriormente atribuídas ao homem autônomo e
trensieri-Ies,uma a uma, ao ambiente controlador
(Skinner, I973,p. 155).

Contra a postura pré-científica, o autor propõe que ...

A tarefa de uma enélise científica é explicar o
processo de relacionamento de comportemen-
to de uma pessoa, considerado como um siste-
ma físico, com as condiçõxes em que evolui a

espécie humana e com as condições em que
vive o indivíduo (Skinner, 1973, p.83).

No trecho acima citado aparecem elementos para
se pensar uma tecnologia que explique o cornpcrtamen-

to. Na medida em e a conduta humana é atrelada à
herança genética e ao ambiente, deixa-se de vê-la como
reflexo de intenções e de sentimentos, alocados nas
profundezas d' alma. A pretensa liberdade do homem
autônomo fica controlada também pelo ambiente: "quen-
to mais aprendemos sobre o efeito do ambiente, menos
razã.otemos para atribuir qualquer parcela do compor'
temente a um agente controledor autônomo" (Skinner.
1983,p.83).

Na medida em que o behaviorismo skinneriano
tenta içar a conduta humana dasprofundezas do ho-
mem interior, torna-se mais fácil estudá-la e controlá-Ia
através de métodos científicos e tecnológicos, pois, atrelar
a conduta humana ao ambiente significa poder manipulá-
Ia através do controle cientificamente programado.

O que fazer com o espaço outrora ocupado pela
representação ilusória do homem autônomo? Skinner
responde da seguinte forma:

Na transferência do controle do homem eutôno-
mo para o ambiente observével, nã.o deixamos
atrás de nós um organismo vazio. Muita coisa
que ocorre no interior do homem, a fisiologia
acabará por nos dizer mais sobre esse fato. Expli-
cará por que o conhecimento realmente se en-
contra relacionado com acontecimentos enterio-
res dos queis pode ser apresentado como fUnção.
(Skinner, 1973, p.153).

Até aqui a teoria skinneriana dá conta da concep-
ção que os pais tinham a respeito da relação entre a
conduta e o ambiente. Partindo do determinismo entre
o comportamento e o ambiente, a escola poderia con-
trolar o uso epidemiológico de drogas. Os pressupostos
behavioristas vão ao encontro das preocupações dos pais
e a escola devia promover uma pedagogia tecnológica
capaz de controlar preventivamente o comportamento
dos alunos, através do planejamento científico das con-
tingências do reforço.

Surge, entretanto, um novo questionamento, pois
usar drogas, que tanto mobilizava os pais, implicava num
julgamento de valor. A questão poderia ser colocada
desta forma: é bom ou não usar drogas? Diante desse
novo complicador do comportamento humano, tornou-
se necessário investigar se havia suportes científicos na
teoria skinneriana que apoiassem as opiniões dos pais.

Skinner aceita que há comportamentos humanos
que implicam em julgamentos de valor, isto é, pergun-
tas não sobre fatos, mas sobre como as pessoas se sen-
tem. A biologia pode mostrar como controlar a natali-
dade, mas não se esta deve ser feita ou não; e, com isso,
costuma-se afirmar que as respostas àquela questão es-
tão fora do alcance da ciência biológica.
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Os julgamentos de valor pertencem não à física
à biologia, que estudam as coisas em si, sem fazer

referência à dimensão valorativa, mas à ciência do com'
rtamento. Esta estuda o julgamento de valor a partir
distinção entre objeto e seu efeito de reforço. A apre-

'ação que a pessoa faz do objeto depende das contin-
ências de reforço da mesma. Ora, as contingências de

reforço nada mais são do que as relações estabelecidas
entre a ocasião na qual a resposta ocorre, a própia res-
osta e as conseqüências reforçadoras.

Uma criança.só aprende a distinguir cores, sons,
cheiros, gostos e temperatura diferentes, e as,
sim por diente, quando estes passam a fazer
parte das contingêncies de reforço. Se os do,
ces vermelho têm um sabor de reforço que os
verdes não possuem, a criança apanhará. eco,
merá. os vermelhos. (Skinner, 1973, p.86).

Embora para Skinner a realidade seja um fenôrne-
no objetivo, já construídc, do qual o homem é produto,
o autor elabora uma proposta de modificação. Propõe a
reformulação tecnológica da sociedade, isto é, a socie-
dade ideal, sem classes sociais, sem propriedade priva,
da, nem privilégios, violência ou autoridade. 'Walden
II" é possível graças a um bom planejamento das ccn-
tingências de reforço, pois ...

Uma culturapode-se desenvolver através de uma
seqiiêncie de fases, .à medida que se desenvol-
vem ascontingéncies, mas podemos formular uma
ordem díferente de contingéncies. (Skinner, 1973,
p.113)

Nessa sociedade planejada cientificamente ...

Seus cidedãos são eutometicemente bons, sá.bíos
eprodutivos, e não temos razões para edmiré-los
ou eiribuir-lbes méritos ... A noção de mérito pes-
soa!é íncompatível com s hipátese de que o com'
portemento humano seja totalmente determi-
nado pelas forças genéticas e emblenteis.
(Skinner,I980,p.207 ,8).

Duas conclusões extremamente graves para a fim'
ção da escola podem ser coligidas dentre os pensarnen-
os skinnerianos citados. Em primeiro lugar, os julga,

mentos de valor que uma pessoa emite a respeito de um
determinado objeto não emanam da vontade livre de
nenhum homem interior. Entre o ato de julgar e o pró-
prio julgamento não há por que supor, segundo o
behaviorismo, a existência, de um espaço habitado por
intenções ou sentimentos, alheios ao alcance da ciência.
Transformando a liberdade em mito, Skinner torna a
escolha impossível. Afasta-se, desse modo, a possibili-
dade de o homem autônomo decidir, isto é, fugir aos
condicionamentos do ambiente planejado cientificamen-
te. Torna-se uma ilusão pensar que o aluno possa esco-
Iher entre usar ou não drogas. Caso isso aconteça, não
poderá ser atribuído a um ato de vontade soberano do
sujeito, mas às contingências de reforço mal planejadas.

Uma segunda conseqüência aparece na medida
em que o julgamento de valor, assim como o comporta-
mento de modo geral, estão atrelados ao ambiente. Jul,
gar um objeto positiva ou negativamente significa pen-
sar em reforços positivos ou negativos. Entretanto, o
ambiente pode e deve ser modificado através do plane,
jamento científico das contingências de reforço. Aplica,
das à escola estas idéias, cabe afirmar que o julgamento
de valor que os alunos tenham a respeito das drogas
dependerá das contingências de reforço.

Surge, da vinculação e da reformulação estabe-
lecidas entre as contingências de reforço e o julgamento
de valor, uma tarefa ineludível e grave para a escola: o
planejamento científico das contingências de reforço
para evitar o uso de drogas, Um ambiente positiva,
mente reforçador seria a garantia do sucesso: Na pes-
quisa realizada, os resultados comportamentais obser-
vados pareciam confirmar o sucesso, pois o consumo
de drogas era insignificante nos colégios tradicionais, que
mostravam, orgulhosos, nível quase zero de consumo e
tráfico dentro de suas instalações. Os resultados eram
atribuídos ao planejamento científico das contingências
de reforço, baseado num estímulo(S) aversivo (palestras
e filmes), uma resposta (R) positiva (ingresso em grupos
anti-drogas) e um reforço (RI) (privilégios desses gru-
pos no colégio).'

Como educador comecei a questionar a relação
fixa e determinista entre o julgamento de valor e as con-
tingências de reforço, pois não tinha certeza se se trata'
va de uma correlação positiva ou de relação causal. Essa
questão era crucial, pois caso os vínculos entre os ccn-
troles e o comportamento se rompessem, as conseqüên-
cias para a escola seriam imprevisíveis! achei oportuno

J Os privilégiosreferiam,se, principalmente, à estima e consideração que esses alunos recebiam dos professores; eram dispensados de
algumas aulas, aos sábados, para preparar os Encontros.
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começar a trabalhar o investimento ilusório que os pais
faziam sobre a escola tradicional.

Parti do pressuposto de que ambientes diferentes
comportariam contingências de reforço diferentes. Sur-
giu a necessidade da pesquisa; mas que tipo de pesqui-
sa? Os modelos de pesquisa, na época, estavam influ-
enciados sobremaneira pela mentalidade científica
americana, como o corrobora Sylvia Leser de Mello:

Osprimeiros cursos da USPe da PUC~SP foram
criados sob influência norte-emericene que im-
plicava uma determinada visã.ode homem. Esses
cursos foram hegemônicos, durante muito tem-
po, e criaram, através, dos cursos de pôs-gredue-

çêo, uma espécie de rede de professores tortne-
dospor esses cursospelo Paísafora... Os modelos
americanos são causais, limitados e positivistas.
Todas as pesquisas chamadas de 'básicas' foram
dirigidos nesse enfoque. Durante muito tempo,
somente se fez pesquisa em Psicologia com
enimeis/oreto estava acima de tudo}. A pesquisa
com seres humanos, em gerel, também estava
calcada em modelos positivistss .

(Mello,1989).

A pesquisa de campo. A pesquisa, baseada nas
regras clássicas da construção do conhecimento científi-
co, propostas pelo behaviorismo -ernpirismo, deter,
rninismo, parcirnônia e manipulação científica (Witter
&- Lornônaco, 1984), pretendia estudar a influência de
algumas variáveis sobre a atitude dos adolescentes cari-
ocas em relação aos tóxicos. O modelo escolhido para
realizar a investigação, segundo orientação da supervisora
Profa. Sheilah Rubino de Oliveira Kellner, foi pesquisa
"ex-post-facto", porque o pesquisador não poderia con-
trolar as variáveis independentes para observar a influ-
ência exercida na variável dependente.

O objetivo da pesquisa se prendia, basicamente, a
conhecer a influência que algumas variáveis indepen-
dentes' bairro, dinâmica familiar, nível sôcio-econôrni-
co e religião, exerciam sobre a atitude dos jovens ares'
peito dos tóxicos. O título do trabalho foi: O adolescente
carioca e os tóxicos.

Foram utilizados dois instrumentos de trabalho para
realizar a pesquisa: Escala de atitudes de R.Likert e um
Ouestionário."

Após a definição do objetivo e a escolha dos ins-
trumentos de trabalho, foi necessário delimitar a popu-
lação e o tamanho da amostra. A população deveria ser
o mais heterogênea possível. Escolhi três colégios de ní-
vel sócio-ecnôrnico e cultural diferentes; um nazona sul
da Cidade (classemédia/alta); outro nazonanorte (classe
baixa); e o terceiro na periferia (classe mista). A amostra
contou com 122 adolescentes de ambos os sexos com
idades entre 15 e 18 anos, distribuídos proporcional,
mente entre os três colégios, 67 rapazes e 55 moças.

O segundo instrumento elaborado para investigar
as hipóteses da pesquisa foi um questionário sobre as
quatro variáveis. (Anexo n. 2).

Primeira variável. Local de moradia. Referia-se
ao local onde os sujeitos moravam. Pretendia-se conhe-
cer se os adolescentes cariocas que moravam em dife-
rentes bairros da cidade tinham atitudes diferentes ares,
peito dos tóxicos.

Segunda variável. Nível sócio-econômico. Esta
variável abrangia três aspectos diferentes:

a) poder de decisão dos pais na sociedade (as,
pecto social);
b) poder econômico (aspecto econômico); e ní-
vel cultural da família (aspecto cultural).

Para efeitos da pesquisa os 122 adolescentes fo-
ram distribuídos em três grupos: nível I. aqueles adoles-
centes cujos pais (pelo menos um deles) cursaram uma
faculdade e possuíam, além de moradia própria, outros
bens imóveis; nível 11,aqueles cujos os pais tinham um
curso técnico devidamente reconhecido e, morando em
residência própria, não possuíam outros bens imóveis;
nfvel lll, cujos pais não tinham curso técnico nem pos-
suíam moradia própria.

Terceira variável. Dinâmica familiar. Esta variável
investigavacomo se processavam as relações interpessoais
dentro da famíliados adolescentes entrevistados. Dividia
dinâmica familiar em quatro modelos:

4 A escala de atitudes de Likert consiste. em linhas gerais. em elaborar uma série de proposições a respeito de um objeto psicológico.
(contra ou a favor) que será aplicada em um grupo com característicassemelhantes às que se destina a escala e validâ-la através de um
procedimento estatístico. Foi elaborado um elenco com 48 proposições. favoráveis e desfavoráveis aos tóxicos. distribuídas aleatoria-
mente. O número de proposições fOimaior que o que se pretendir incluir na escala. de tal sorte que pudessem ser selecionadas as de
maior valor discriminativo. De acordo com o modelo de Likert, são fOrmuladascinco(5) alternativas para cada proposição: concordo
plenamente(CP); concordo(C); indecido(l); discordo(D); discordo plenamente{DP). O valor de opção é determinado pela freqüência
e pelo tipo de escolha. Uma escala construide,de acordo com essa técnica implicanuma correspondência entre os escores maiores e
as escolhas positivas.
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a) Família epicêntrica, cuja estrutura refletia a cen-
tralização em um membro da mesma, com po-
der de decisão quase absoluto, emanado da situ-
ação financeira ou do carisma pessoal.
b) Família centrífuga, em cuja estrutura não exis-
te união, fazendo cada um seu próprio progra-
ma. Os laços afetivos costumam ser fracos e o
único denominador comum a todos os membros
da família é o fato de morar sob o mesmo teto.
Fernandez e Tubert chamam a este modelo de
"família isolada" in: (Feres Carneiro, 1983).
c) Farru1iaseparada, como o nome indica, é aquela
estrutura familiar em que as relações entre seus
membros se tomaram diâceis a ponto de não mais
ser possível morarem todos juntos.
Para efeito de pesquisa, considerei família sepa-
rada quando os pais não moravam juntos há mais
de um ano, ou quando o filho saiu de casa por
motivos de relacionamento interpessoal.
d) Família aberta, cuja estrutura familiar refletia
comunicação, preservação da identidade pessoal
dos membros e confiança mútua; Femandez e
Tubert chamam de Família "integrada" (in Feres
Carneiro, I983).

Quarta variável. Religião. A quarta variável
investigada dizia respeito á religião em termos gerais,
.. o é, ao conjunto de normas e princípios que orienta a
vida das pessoas. O critério para discemir se o adoles-
cente era ou não religioso consistia na prática dos prin-
cipais preceitos de sua religião'',

Análise e interpretação dos dados. O tratarnen-
o estatístico deveria ser, segundo orientação da super-

visora, a análise da variância, que procura saber se as
diferenças obtidas nos escores brutos refletem também
uma diferença significativa na prática. Segundo o es-

uema traçado, obtive os seguintes quadros:

I Fonte SQ GI MQ F

Entre 561.9 2 280.9 0.85

Dentro 42332.7 128 330.7

I Total 42894.6 130

12. Variável: local de moradia

Como o valor nos dois primeiros quadros é menor
que a unidade, não é preciso consultar a tabela F. Em

ambas situações -local de moradia e nível sécio-econô-
mico ~ deve ser aceito a Ho, isto é, não há diferenças
significativas entre suas médias.

Fonte SQ GI MQ F

Entre 408.9 3 136.3 0.66

Dentro 26346.3 127 207.4

Total 267552 130

22. Variável: nível sócio-econômico

Fonte SQ GI MQ F

Entre 739 1 739 3,25

Dentro 29374 129 227.7

Total 30113 130

32. Variável: dinâmica familiar

SQ= Soma dos quadrados
GI = Grau de Liberdade
MO = Média quadrática
F = Oistribuiçã.o-F

Com relação à dinâmica familiar, os resultados
mostram que para um F, com grau de liberdade 129 e
ao nível de significância de 0.05, o valor tabelado de F é
de 3.91 . Como F calculado é menor que o F tabelado,
aceita-se também a Ho, isto é, não há diferença signifi-
cativa entre suas médias.

A última hipótese discriminante era a prática da
religião; mas como suas médias são idênticas, 92.1 ,não
é preciso proceder ao cálculo da análise da variância,
pois é evidente que não há diferença entre as médias.

A pesquisa mostra, a rigor, que a atitude dos ado-
lescentes cariocas não estava significativamente influenci-
ada pelas variáveis estudadas. Isso poderá ser interpreta-
do como um questionamento a respeito da eficácia
preventiva das precauções que as escolas tradicionais pro-
gramavam contra a avalanche do 'fenômeno drogas'.

Se, por um lado, os dados da pesquisa experimen-
tal mostravam que todo aquele aparato preventivo não
mudava significativamente a opinião dos jovens a res-
peito dos tóxicos, por outro, constatou-se uma certa
homogeneidade entre os jovens quanto ao assunto:

a) tinham receio dos tóxicos;

b) não gostariam de ter usuários entre os familia-
res e/ou amigos;

o anexo N°.2 encontram-se ítens referentes às quatro variáveis, distribuídas da seguinte fonna: moradia (I); nível sócio-econô-
mico (2-14); dinâmica familiar (15-24); religião (35-39).
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c) tinham tolerância para com o usuário em geral;

d) acreditavam na ajuda profissional e na não re-
pressão para os drogadictos:

e) são a favor da punição severa para os traficantes.

o 'fenômeno drogas' era vivenciado pelos adoles-
centes entrevistados como um 'mysteriori ~conceito que
implica em dois movimentos dialéticos, o fascínio (apro-
ximação, atração) e o temor (fuga, rejeição).

lU) A dinâmica familiar: o inimigo estava den-
tro de casa

Os resultados da pesquisa experimental não preen-
chiam plenamente minhas demandas. Queria observar o
'fenômeno drogas do lado de dentro, mergulhar no ínti-
mo dos alunos para conhecer suas vivências a respeito
dos tóxicos. Precisava de um tipo de pesquisa que me
permitisse chegar até o cerne do "homem interior", mas
que não fosse apenas um mundo dentro da pele observa-
do através dos sistemas interoceptivo, proprioceptivo ou
exteroceptivo como quer Skinner (1991 ).

Essa oportunidade ocorreu quase dez anos depois.
Durante o período compreendido entre 1985 e 1990,
pude observar que alguns pacientes que procuravam
meus serviços profissionais cínicos tinha sido alunos de
escolas tradicionais. Era fascinante conhecer o percurso
trilhado por aqueles adolescentes iniciantes na década
de setenta, transformados, na época em profissionais,
em universitários ou simplesmente perdidos na vida.

A participação direta no processo psicoterapêutico
e a urgência dos problemas dos pacientes não me per-
mitiriam o distanciamento e a calma necessários para
refletir sobre o desfecho que teve o 'fenômeno drogas'
neles. Hoje, que já se passaram três anos que suspendi
as atividades clínicas, posso sentar e dar continuidade
ao trabalho iniciado em 1976.

Selecionarei, dentre outros, quatro pacientes que
apresentavam características comuns:

a) freqüentaram a mesma escola tradicional, que
conheci bem;

b) a demanda não era o consumo de drogas, po-
rém todos eles revelaram, durante o tratamento,
algum tipo de envolvimento com tóxicos.

Tratava-se de três homens e uma mulher. À época
do tratamento, um já era formado; dois eram universi-
tários e a moça enfrentava sérios problemas com o ves-
tibular, problemas provenientes de dificuldades internas
afetivas. As demandas foram verbalizadas nas entrevis-

tas do seguinte modo: ejaculação precoce, dúvida pro-
fissional, ansiedade homossexual e desânimo vital, res-
pectivamente. Dois deles apresentavam sérios indícios de
um quadro "borderline", sendo que um manifestava tra-
ços da personalidade esquizóide (Fairbaim, 1980); a moça
convivia com um quadro muito parecido com a depres-
são descrita por alguns psicanalistas (Bleichmar, 1983); e
o quarto paciente debatia-se para encontrar sua verda-
deira identidade nos teatros do eu (McDougall, 1989).

Escutando o imaginário desses pacientes, surgia a
figura da mãe que era vivenciada como fria, distante,
roubada pelo trabalho, substituídas por babás e avós;
para uns, forte e dominadora; fraca e desprezível para
outros, pois não lutava pelos seus (entenda-se, da filha,
projeção) direitos. É curioso observar que o ódio que
fluía contra a imagem da mãe deteriorada não continha
fortes componentes de rivalidade fraterna.

A figura paterna aparecia, às vezes, como severa e
amedrontadora; porém responsável e competente pro-
fissionalmente, constituindo o modelo de família unifor-
mada onde "há um absolutismo do papel paterno e um
exagero das normas paternas "(Feres Carneiro, 1983,
p.15). Mas também aparecia a figurado pai irresponsá-
vel e canalhaísic). abandonou a farru1ia.

Esse conjunto caleidoscópio de sentimentos refle-
te principalmente a confusão dos pacientes "borderline" e
depressivos; o paciente neurótico representava as figu-
ras parentais de modo mais integrado, embora tivesse
sérios problemas de identificação.

Não é objetivo deste trabalho continuar a descri-
ção pormenorizada do processo psicoterapêutico per-
corrido por cada um dos pacientes durante os três anos,
em média, em que estiveram em atendimento. Estas
breves observações das patologias envolvidas funcionam
apenas como suporte para as reflexões que se seguem.

Repensando as deterioradas figuras parentais,
investidas de ódio e desprezo, que os pacientes desnu-
davam emocionados no consultório, lembro-me de ou-
tras que, aflitas, invadiam a escola à procura de ajuda
para orientar seus filhos. Eram pais e mães cuja preocu-
pação com o "fenômeno drogas" Ihes impedia atinar
para a conexão entre a dinâmica familiar e a toxicorna-
nia, relação que autores como Kalina e Kovadloff (I 981 )
descrevem, fundamentados em longa experiência clíni-
ca e filosófica, respectivamente.

Esses autores, quando descrevem a família do
drogadicto, apontam certas características que identifi-
co na estrutura familiar dos pacientes:

a) Hennetismo nas relações afetivas familiares.
/4.creditamos que uma famJ1iase define muito pela ioti-
midede partilhada por a.queles que a.integram, do que
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peles normas e critérios legais que lhe dão reelidede
~a./. " (Kelin« &- KovadlofF, 1980, p.56). Todos os
pacientes queixam-se de falta de fluidez da afetividade
e pelo menos um dos pais.

b) Família alternativa. A rigidez nas relações
imerpessoais familiaresprovoca a busca de uma família
alternativa, que constituioutra característica segundo os
mesmos autores. "O adicto sempre faz parte de um
gropo que constitui uma verdedeire faro/1íaperelele"
(op.cít. p.60). É interessante notar como um dos paci-
entes vivenciava o hermetismo e a família alternativa.
Casado à época do tratamento, usava o álcool
abusivamente, apresentava tendências suicidas, repetin-
do com sua esposa e filhos a aridez afetiva que tinha
recebido do pai; mas era extremamente amigável com
os companheiros de trabalho, com os quais gastava boa
parte do tempo e do dinheiro em "chopadas".

c) Modelos comportamentais familiares. Na
busca de identificação, é freqüente encontrar adoles-
centes que imitam os modelos familiares. Kallina e
Kovadloffalertarn. afirmando que ...

"atéagora não achamos edicções que não tives-
sem na 6ifm1ía ou no meío sociel sua fonte de
inspiração. Nas fa.,m1íascom as queis temos tre-
belbedo e naquelas com as queis temos trebe-
Ihedo e naquelas com as quais trabalhem mui-
tos de nossos colegas de outras reglôes, há
sempre, de maneira encoberta ou mais ou me,
nos evidente- membros que apresentam diteren-
tes níveis de edicçêo, seja ao álcool, ao fumo,
ao jogo, à comide, ao trebelbo àspilules. "(op.cit.
p.57 -58).

o consumo de tranqüilizantes de remédios para
dormir era freqüente entre as mães dos pacientes.

d) Impulsividade. A impulsividade constitui uma
característicadas toxicomanias. "Um outro elemento in-
dividuel, ísto é, a incepecidede para suportar quelquer
demora, por mínima que seja, evidencie a impossibili-
dade de esperarpara atingir o objetivo a./mejado"(op.cit.
.62,63). Essa impulsividade aparecia nitidamente no

comportamento de uma mãe de uma paciente adoles-
cente que, embora não soubesse - a nível consciente -
do envolvimento da filha com os tóxicos, queria invadir

espaço terapêutico da mesma.
À medida que vou escrevendo este artigo, apare-

cem novas lembranças que ajudam a compreender me-
or a relação entre a estrutura familiar e o uso de dro-

as. Kalina e Kovadloff falam também de uma outra
característica presente na famíliado drogadicto: ausên-
ciado pai.

e) Ausência da figura do pai. "Ume constante
que temos podido observar nas fam/1íasdos edictos de
todas as classes sociais é a eusêncie de um pai forte que
cumpra seu papel específico com decísáo e filmeza, que
personífica a lei e as normas no jogo famílíar"(op.cit.
p.66-67). Em certos casos pude observar que a ausên-
cia simbólica do pai foi se transformando em ausência
real. O pai de uma paciente morava mais de mil quilô-
metros sem a ruptura formal e oficialdos vínculos con-
jugais; aparecia no lar duas ou três vezes ao ano (não
havia motivos profissionaisou financeiros que justificas-
sem a ausência). O pai de um outro paciente viajava a
trabalho(racionalização) sempre que o filho entrava em
crise, largando-o com a mãe.

Finalizando, aponto uma última característica vin-
culada à anterior: a falta de limites elásticos.

f) Falta de limites elásticos.

"Temos vísto esta fa./tade límítes em díferentes
casos, bem como a sua conseqiiêncie: a procura
de /ímítes. Necessária para o desenvolvimento,
essaprocura aparece sob tormss extremas, como
podem ser as experiêncies com sobredose, que
têm um sígníficado claramente suicide. Nelas, pe-
redoxelmente, a morte, o último limite ' é pro-
curada em virtude do pânico que produz o vazio
ínsuportável de uma desíntegração psicática

(op.cit.p.69-70).

Estabelecer o conceito de fronteira como regra de
pertença familiar é uma das condições necessárias para
a saúde mental do indivíduo. Lamaire (1989) define
fronteira como um marco de pertença através do qual
se estabelecem as diferenças entre a famílianuclear e a
famíliareconstituída; as diferenças integeracionais; bem
como se delimita o próprio espaço pessoal dentro da
família "É necessárío que as /Tonteíras sejam claras,
perceptivss desde a ínfàncía e sem embigiiidede, de ma,
neire que não haja necessidade de serem remarcadas
(soulignées) e redefinídas (regídifinées) excessivamente
depoís"(Lemaire, 1989, p.83). Além do paciente ante-
riormente citado, que dirigiaembriagado com clarasma-
nifestações suicidas, uma paciente adolescente precisa-
va delimitar a fronteira de sua famíliareal, pois seus país
eram ambos divorciados e os enteados, apesar de não
morarem oficialmente com o casal recasado, transita-
vam livremente pela casa, tomando a estruturação fa-
miliarambígua. Essa adolescente, embora não possa ser
classificadacomo drogadicta, usava tóxicose tinha com-
portamentos claramente suicidas (ex. sentar no suporte
do ar condicionado, instalado no 6°. andar).
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Parece que os casais da década de setenta, preo-
cupados em impedir a influência extema sobre os filhos,
esqueceram que o perigo morava dentro de casa. O
filho(a) drogadicto deve ser visto como o sintoma da
estruturaçâo patológica familiar. Mas não fez sentido
polarizar a drogadicção, na tentativa d encontrar os cul-
pados. A culpa, com seus mecanismos projetivos e/ou
introjetivos, impede de compreender a drogadicção
como um sinal condensador daquilo que não vai bem,
seja no sistema familiar ou no sistema social.

Polarizar a causa da drogadicção nos pais ou no
ambiente que o filho freqüenta, é não escutar o grito de
socorro deste, na vã e defensiva tentativa de encontrar
culpados. A ajuda ao drogadicto não passa pelo discur-
so moralizante, mas sim pelo olhar realista e humano
do psicólogo e do educador.

IV) Reflexões fmais

Encerro este trabalho fazendo algumas reflexões
finais em relação ao papel educador da escola quanto
às drogas.

I~~A proliferação no consumo de entorpecentes
e a novidade de comportamentos durante a década de
setenta provocou uma espécie de histeria rnultidi-
mensional na sociedade, que obstruiu uma análise mais
acuradado 'fenômeno drogas'. Parece que, de repente,
despertou o vulcão da erva maldita, pegando de surpre-
sa pais, adolescentes e educadores.

O 'mysteriori dos tóxicos cindiu-se entre o fascí-
nio e o temor, impedindo o discernimento necessário
para uma avaliação realista. De um lado, havia adoles-
centes atraídos pelo fascínio do desconhecido; por ou-
tro, pais angustiados pelo temor dos efeitos daninhos
da erva e do pó.

E isso tudo em um momento de ruptura cultural!
2<1/ A saída que muitos pais encontraram, para

enfrentar a sedução que os tóxicos exerciam sobre a
juventude, foi pedir socorro á escola. Tornava-se irn-
perioso acreditar que alguma instituição ~escola, igre-
ja, etc- teria ficado incólume aos embates da ternpes-
tade cultural. A fantasia encobriu a realidade, pois o
perigo que ameaçava envolver os filhos no uso de tôxi-
cos morava também dentro de casa.

Apesar de certos colégios, através do planejarnen-
to das contingências de reforço, terem reduzido a taxa
de consumo de drogas entre os alunos próxima de zero,
existem outros componentes que a família e a escola
não levaram em consideração: os aspectos psicodinâ-
micos interpessoais da drogadicção. Nasce aqui a ter-
ceira reflexão.

3r.~Kalina ( I980) esboça uma aproximação histé-
rico-evolutiva em relação à significação dinâmica da
drogadicção. A partir dos estudos freudianos (O chiste
e sua relação com o inconsciente) nos quais o consumo
de drogas (álcool) deve ser interpretado em termos de
fixação oral, Kalina se detêm nos trabalhos de Rado,
que em meados dos anos 20 salientou a função do téxi-
co como fator neutralizador do sofrimento provocado
pelas características depressivas e maníacas que o
drogadicto apresenta. Aliás, na opinião de Kalina "toda
drogadicção é sempre uma conduta psicótica e tem a
estrutura de um estado delirante" (Kalina, 1980, p.36).

Todavia, nem todos os jovens que usam drogas
podem ser considerados toxicômanos, porém, existem
condições facilitadoras que podem desembocar na
drogadicção.

O primeiro movimento realizado em direção à dro-
gas ocorre, quase sempre, na adolescência, porque este é
um período especial crítico. Entre os doze e vinte anos,
o indivíduo sente-se exigido tanto pelos pais como pela
sociedade, que lhe reclamam uma definição e a determi-
nação de um rumo para a vida. Ele precisa escolher e se
decidir, coisa que não é fácil num mundo de solicitações
tão diferentes e opressoras como o nosso, e onde, na
realidade, a maioria das opções propostas respondem a
arquétipos prévios, quase sempre anacrônicos. Em sínte-
se, o que se lhe exige é que responda com uma identida-
de nitidamente desenhada a esta aluvião de demandas.
(Kalina, 1980, p.42).

Como já mostrei na primeira parte, durante os
anos setenta, o processo identificatório tornou-se mais
complexo devido à falta de modelos consolidados pela
tradição e, em parte, devido ao fato de os modelos mais
populares da época serem consumidores de drogas.

Os tóxicos possuem um significado simbólico e má-
gico que não pode ser desprezado, por isso, a mobilízação
contra os tóxicos apenas baseada na repressão e na dou-
trinação não responde aos esforços enviados. Torna-se
necessário escutar ~ sem impulsividade nem preconcei-
tos ~ o imaginário dos adolescentes e sua demanda em
relação às drogas. Decifrar o significado imaginário que
as drogas desempenham em cada adolescente usuário
constitui o grande desafio para a psicologia escolar. Dois
assuntos devem atrair, entretanto, a atenção da escuta
psicológica: a curiosidade e a identificação.

A curiosidade, arraigada nas entranhas do hurna-
no, viceja na adolescência e conduz a inteligência ope-
ratôrio-formal em direção do mysterion. Parece que as
drogas tiveram, desde a antigüidade, o intuito de co-
nhecer o além. O poeta órfico Lisis, em seus ltérsos
Dourados, enumera três portas abertas para o além,
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mananciais da ciência d' alma e da arte de adivinhar: o
sono, o sonho e o êxtase. Tudo conduz a crer que as
liturgias de Eleusis recorriam ao cânhamo para revelar
aos iniciados os arcanos do mysterion de Deméter. Os
sacerdotes se diziam filhos da lua, designados como
mediadores entre a terra e o céu, 'nascidos' da esfera
onde se encontra a ponte entre as duas regiões, por
onde as almas descem e sobem. Reconhecemos nesse
discurso a terminologia usada comumente pelos toxicô-
manos: melodias, ponte, subida e descida, delícias ...

Todavia, quando o desejo adolescente ultrapassa
a barreira da gnosiologia (apenas conhecer o mysterion)
e exige invadir a ontologia (participar do mysterion)
estamos falando de identificação, que se busca através

as drogas. Era isso que certas culturas antigas propu-
nham a seus membros:

Bebemos soma" e nos tomamos imortais!
fomos à luz e encontramos os deuses!
uma só metade de mim supera o mundo!
bebi soma?
superei em grandeza o céu e a grande terra!
bebi soma?

Hino Rig-veda, hino X, 119 (apud Brau, 1974)

Obs.: soma=droga

No México e em regiões da América Central ha-
.a o culto sagrado ao cogumelo alucinógeno. Parece

cue existia a ingestão de uma espécie de hóstia, feita de
cogumelos, na qual se encarnava IXTILTON, deus da
medicina. Ainda hoje pode-se observar figuras de cogu-
meles sagrados em afrescos que representam o paraíso
zerreno. O índio, ao ingerir o cogumelo sagrado, unia-
se e participava da Natureza. O peyotl e seu alcalóide
:: . cipal ~a mescalina ~tem o papel mágico no México
e em regiões da América do Norte, onde deram origem
a uma verdadeira religião.

46 ~ Ao apelo dos pais, que solicitavam o controle
::05 tóxicos, algumas escolas acenaram com uma pro-

a salvadora, ora baseada na repressão, ora na dou-
_ ação. Formou-se uma cumplicidade perigosa, pois a
:l posta estava apoiada sobre a fantasia da onipotência

escola e na tergiversasão do significado das drogas. A
- ção da escola não se restringe a mostrar imagens de

ma = droga

corpos ulcerados dos cocainômanos europeus e arneri-
canos, como acontecia na década de setenta.

Houve escolas que assumiram essa tarefa rnessiâ-
nica por motivos filantrópicos e humanitários, decor-
rentes dos princípios filosóficos religiosos que norteavam
essas instituições. Mas existiam, também, instituições de
ensino que usavam o mito da onipotência escolar como
um método de marketing.

56 ~Gostaria de concluir afirmando que o planeia-
mento das contingências de reforço, proposto pela Aná-
lise Experimental do Comportamento, não cerca satis-
fatoriamente, o trabalho do educador quanto à
prevenção dos alunos em relação ao uso de drogas. Uma
proposta educacional baseada apenas no condiciona-
mento aversivo torna-se insuficiente, pois se transfor-
ma, com freqüência, em terrorismo ideológico inócuo.

Faz-se necessário levar em consideração dois ou-
tros aspectos igualmente importantes: a estruturação
psicodinâmica individual do adolescente e o aspecto rnâ-
gico das drogas ~o mysterion.

À proposta educacional em relação à prevenção
do uso de drogas, baseada no condicionamento aversivo
e no planejamento das contingências, deve-se acrescen-
tar as contribuições de outras abordagens da Psicologia,
que levem em consideração as demandas intrapsíquicas
do adolescente e de sua família.

Penso que isso poderá ser programado a partir de
grupos, cuja dinâmica deva abandonar o modelo per-
suasivo, doutrinário e meramente informativo, e trans-
formar-se em espaço psíquico onde os grupos operativos
de alunos, de professores, de pais permitiam aflorar as
fantasias, os medos, as angústias, etc. Não da lógica da
integraçâo, mas da lógica da contradição poderão surgir
soluções para o desafio que os tóxicos apresentam à
escola vinte anos depois.

Parece que a função da escola não é acenar com
soluções mágicas prontas, mas transformar-se no "Iocus'
onde o assunto possa ser debatido sem terrorismo, mas
com realismo. Penso que os resultados seriam diferen-
tes, se parte dos esforços e recursos investidos na re-
pressão aos narcotraficantes fossem aplicados na dire-
ção da escuta e compreensão da demanda adolescente.

Atacam-se os efeitos, mas não se vai à raiz. A pro-
dução e comercialização das ervas tóxicas não diminui-
rá enquanto houver uma grande demanda das mesmas
na sociedade. O que as pessoas buscam nos tóxicos?
Eis a grande pergunta que desafia o educador.
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ANEXO N°. 1

Proposições aceitas através da Escala de atitudes de Líkert.

I. A droga não faz mal ao organismo.

2. A necessidade de liberdade leva a consumir drogas.

3. A venda de drogas deveria ser autorizada.

4. O traficante de drogas deve ser punido.

S. O consumo de drogas é o problema da sociedade atual.

6. A droga é o problema crucial crucial do jovem.

7. A droga é o problema crucial do jovem.

8. Não me importo de conviver com toxicômanos.

9. Os toxicômanos são tão produtivos quanto os que não tomam drogas.

IO. Os toxicômanos são peso morto na sociedade.

li. Sinto curiosidade por conhecer os efeitos da droga.

12. O toxicômano se toma uma pessoa mais sensível.

13. O toxicômano é digno de pena.

14. Não me importo se um membro.

15. Gosto de conversar com toxicômanos.

16. No campo profissional, os toxicômanos devem ser substituídos.

17. Os toxicômanos não devem ficar isolados do mundo.

18. Não me importo se, durante uma reunião social, tenho que fazer companhia a toxicômanos.

19.A sociedade deveria dar oportunidades aos toxicômanos de se tomarem produtivos.

20. A droga é um 'destruidor de vidas'.

21. Indivíduos que colocam toxicômanos para se tratar têm consciência do problema.

22. A natureza deveria ter como lei a morte da pessoa antes de se tomar dependente.

23. A droga é um crime feito à pessoa.

24. O toxicômano tem pouca coisa a esperar da vida.

25. Os toxicômanos deveriam viver todos num local para eles, como um hospital, por exemplo.

26. O traficante é o maior responsável pelo problema da droga.

27. A droga é um suicídio.
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Questionário

I. Qual o bairro onde você mora? .
2. Profissão de seu pai: ; da sua mãe: .
3. Ouantos irmãos você tem? ; idades .
4. Algum de seus irmãos trabalha? Sim Ouantos? .

Não .
5. Sua família mora em apartamento ou casa: próprio(a} .

alugado(a} .
6. Sua mãe trabalha fora de casa? Sim .

Não .
7. Sua família possui carro: de passeio .

de serviço .
de serviço-passeio .
não tem carro .

8. Sua família tem TV? Sim .
Não .

9. Sua família tem outras rendas além do salário? Sim .
Não .

10. Você fez alguma excursão: a} ao exterior do Brasil? Sim .
Não .

I I. Sua família possui imóveis tais como: apartamentos p/ alugar? Sim .
Não .

12. Você trabalha; Sim .
Não .

13. Você tem dinheiro próprio:Sim ; ganha mesada: Sim ;
Não ; Não ;

14. Ambos seus pais estão vivos? Sim .
Não .

I 5. Você mora: com toda a família .
só com o pai .
só com amãe .
outros .
Especifique .

16. Seus pais são casados? Sim .
Não .

17. Quem toma normalmente as decisões entre seus pais: seu pai .
sua mãe .
ambos .

18. Seus pais costumam estar sempre juntos? Sim .
Não .

19. Se seus pais estivessem separados, quem teria independência financeira: seu pai .
sua mãe .
ambos .

20. Quando há desavença entre seus pais, os dois buscam logo a reconciliação? Sim .
Não .

21. Seus pais costumam fazer programas (passeios, viagens, espetáculos) em separado? Sim .
Não .
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.:......Em caso de seus pais poderem fazer duas programações:
sempre se faz a programação que seu pai quer .
sempre se faz a programação que sua mãe quer .
não sei .

23. Um de seu pais poderia tomar uma decisão séria na vida sem consultar o outro? Sim .
Não .

24. Quando se deve tomar uma decisão de família:
todos (pais e filhos) decidem? Sim .

Não .
um toma sempre as decisões pelo outro? Sim .

Não .
Quem .

_ . A família faz alguma refeição em comum? diariamente .
só aos domingos .
nunca .

: Normalmente cada membro da família sabe onde os outros estão? Sim .
Não .

:-. Quando uma pessoa da família tem um problema: todos lhe ajudam .
só um lhe ajuda .
ninguém lhe ajuda .

_ . Que você acha de fazer um passeio com a família: ótimo .
bom .
chato .

- .Vocêjá escolheu alguma profissão para o futuro? Sim .
Não .

ela é do agrado de seus pais? Sim .
Não .

seus pais sugeriram outra profissão? Sim .
Não .

:_ Seus pais fazem questão de conhecer seus amigos? Sim .
Não .

~ . Se você quer fazer um programa (passeio, viagem, show) que seus pais não acham bom para você:
deixam você ir................... eles deixam mas reclamam eles não deixam .
Explicam os motivos .

:_. Quando você pede alguma coisa a seus pais: dizem sempre sim .
dizem quase sempre não .

:3.Você tem alguma religião? Sim .
Não .

:-. Vocêconhece os pontos mais importantes dela? Sim .
Não .

.3:. Jáleu algum livro que fale sobre sua religião? Sim .
Não .

ocê freqüenta os cultos de sua religião? semanalmente .
mensalmente .
anualmente .
nunca .

- - .Praticaos preceitos principais de sua religião?Sim .
Não .
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